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รายงานกิจการประจ�าปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ปี บัญชี 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

วันจัดตั้งสหกรณ์  วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2515
วันเริ่มด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์  วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2516

วัตถุประสงค ์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการร่วมกันด�าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้

  (1)    ส่งเสริมให้สมาชิก สมาชิกสมทบ ออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
  มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
  (2)    ส่งเสริมการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่น
  (3)  รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสหกรณ์อื่น
  (4)    จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
  (5)    จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อส�าหรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ตามข้อก�าหนดอันสมควร
  (6)    ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ
  (7)    ซ้ือหุ้นของธนาคาร ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 (8)    ซ้ือหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
  (9)   ซ้ือหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซ่ึงประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ
  แก่กิจการของสหกรณ์
  (10)  ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาล หรือหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
  (11)  ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
  (12)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
  (13)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 (14)  ด�าเนินธุรกิจ การค้า และการบริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
  (15)  ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
  (16)  ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
  (17)  ซ้ือต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
  (18)  ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
  (19)  ฝากเงินในธนาคารหรือในสถาบันการเงินที่มั่นคง
  (20)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด
  (21)   ร่วมมือหรือขอรับความช่วยเหลือทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์อื่น
   หน่วยงาน ต่างประเทศ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
  (22) กระท�าการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น
   ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม รับสินเชื่อ ซ้ือ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน
   เช่า หรือให้เช่า เช่าซ้ือ หรือให้เช่าซ้ือ จ�านองหรือรับจ�านอง จ�าน�าหรือรับจ�าน�า ขายหรือจ�าหน่าย ซ่ึงทรัพย์สิน
  ตลอดจนด�าเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
  (23)   ด�าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์



สมาชิก (คน)
 -  สมาชิกหลัก
 -  สมาชิกสมทบ
สินทรัพย์
ทุนของสหกรณ์
เงินรับฝากสมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ก�าไรสุทธิ 
ก�าไรต่อหุ้น 
เงินให้กู้ต่อสมาชิก(บาท)

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564
หน่วย : ล้ำนบำท

       เพิ่มขึ้น   คิดเป็น
                       (ลดลง)   ร้อยละ

       42,386
42,073

313
    74,815.36

25,496.99
47,626.47
11,701.58
1,322.42

6.35
276,072

 43,325 
42,856 

469 
78,609.22 
26,227.77 
49,932.50 
11,188.68 
1,304.52 

5.86 
258,250 

939
783
156

3,793.86
730.78

2,306.03
(512.90)
(17.90)
(0.49)

(17,822)

2.22
1.86

49.84
5.07
2.87
4.84

(4.38)
(1.35)
(7.72)
(6.46)

 
เงินปันผล ร้อยละ (สี่จุดเจ็ดห้า) 4.75       
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ (เฉลี่ยทั้งปี) ร้อยละ 5.00    
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 20.00 (ยี่สิบ) 1.00     
ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ ร้อยละ 4.00    
สมาชิกกู้เงินโดยใช้ค่าหุ้นค�้าประกัน จะได้ก�าไรร้อยละ  0.75    
สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ได้รับดอกเบี้ย (เฉลี่ยทั้งปี) ร้อยละ 2.22   
สวัสดิการต่างๆ ส�าหรับสมาชิก  119,339,341.00     บาท  แยกเป็น
-  ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก  8,755,500.00   บาท 
-  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  10,172,300.00   บาท 
-  ทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก  3,260,000.00   บาท 
-  ทุนเกษียณอายุของสมาชิก  10,944,000.00   บาท 
-  ทุนสะสมพิเศษส�าหรับสงเคราะห์สมาชิก  20,850,000.00   บาท 
-  ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  30,810,000.00   บาท 
-  ทุนบ�านาญสมาชิก  27,786,000.00   บาท 
-  ทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก 4,848,000.00 บาท
-  ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ 1,913,541.00 บาท

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ท่ีจัดสรรให้สมาชิกปี 2564

2564 2563





ขอแสดงควำมนับถือ

(อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

13  มกราคม  2565

เร่ือง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2565
เรียน  ท่านสมาชิกสหกรณ์

 ด้วยจะมกีารประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2565 ในวนัจันทร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุตรีเพช็ร
ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานที่ประชุมหลักก�าหนดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน
100 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Teleconference ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และถ่ายทอดสัญญาณภาพและ
เสียงผ่าน IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระที่   2    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 
 ระเบียบวาระที่   3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ระเบียบวาระที่   4  เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 50 ประจ�าปี 2565
 ระเบียบวาระที่   5    รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 
  ระเบียบวาระที่   6    รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2564 
  ระเบียบวาระที่   7    พิจารณางบการเงิน ประจ�าปี 2564
  ระเบียบวาระที่   8    พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี 2565
  ระเบียบวาระที่   9  พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564
  ระเบียบวาระที่   10 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการค�้าประกัน ประจ�าปี 2565
  ระเบียบวาระที่   11  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2565
   และก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2565 
  ระเบียบวาระที่   12  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
    และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�าปี 2565
  ระเบียบวาระที่   13 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
   (ข้อ 45, ข้อ 46, ข้อ 48, ข้อ 49, ข้อ 51, ข้อ 52, ข้อ 53, ข้อ 54, ข้อ 57, ข้อ 64, ข้อ 72 และข้อ 77)
  ระเบียบวาระที่   14 พิจารณานโยบายทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์
 ระเบียบวาระที่   15 พิจารณานโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจ�าปี 2565
 ระเบียบวาระที่   16 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
   และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  ระเบียบวาระที่   17  รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และ 
    ปฏิบัติการและรายงานการด�าเนินการ
  ระเบียบวาระที่   18 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ  :  สมาชิกขอรับหนังสือรายการกิจการประจ�าปี 2564 ได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ทุกสาขา
       หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ www.musaving.com



สารบัญ
    หนา้

สารนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล

สารอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายนามประธานกรรมการชุดก่อตั้ง - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.มม. ประจ�าปี 2564

คณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่ 49  ประจ�าปี 2564

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ระเบียบวาระการประชุม 

 ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 18 

 ระเบียบวาระที่  2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 19 

 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 44 

 ระเบียบวาระที่  4 เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 50 ประจ�าปี 2565 46 

 ระเบียบวาระที่  5      รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 47 

 ระเบียบวาระที่  6      รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2564  56 

 ระเบียบวาระที่  7      พิจารณางบการเงิน ประจ�าปี 2564 66 

 ระเบียบวาระที่  8 พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี 2565 118 

 ระเบียบวาระที่  9 พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 128 

 ระเบียบวาระที่  10 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการค�้าประกัน ประจ�าปี 2565 130
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นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จ�ากัด

1.  ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

2.  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

3.  จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ  แก่สมาชิก

4.  ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก

5.  บริหารจัดการด้านการเงินและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกพึงพอใจและ

 ได้รับประโยชน์สูงสุด

6.  ส่งเสริมสมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และ

 วิชาการอื่นๆ  

7.  ส่งเสริมสมาชิกจากทุกเขตเข้าร่วมเป็นกรรมการของสหกรณ์

8.  ด�าเนินการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

9.  ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั ได้ก่อตัง้มาแล้วเป็น
เวลากวา่ 49 ปี ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินการตัง้แตก่่อตัง้จนถงึปัจจบุนั
ได้ท�าให้สมาชิกสหกรณ์มีความกินดีอยู่ดีบนพืน้ฐานของหลกัประชาธิปไตย 
การชว่ยเหลือและรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม สง่เสริมให้สมาชิกออมเงิน 
และช่วยเหลือสมาชิกในยามจ�าเป็นโดยสมาชิกได้รับผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม และยงัจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกได้อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด

(ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรตคุิณ นำยแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยำทร)  
นำยกสภำมหำวทิยำลัยมหดิล

สารนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ในรอบ 2 ปี ท่ีผา่นมาประเทศไทยและทัว่โลกได้เผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid-19) และผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมอยา่งมาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั ยงัสามารถปรับตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยสามารถบริหารกิจการสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง
ทางการเงิน และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ จนประสบผลส�าเร็จได้ในระดบัดี และรักษาผลประโยชน์
ให้กบัสมาชิกได้อย่างเหมาะสม โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ และการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ท่ีมีความมุ่งมัน่ เสียสละ ท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั 
เป็นสถาบนัการเงินท่ีนา่เช่ือถือและศรัทธาของมวลสมาชิก 

ในนามของมหาวิทยาลยัมหิดล ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีในความส�าเร็จของสหกรณ์
และขออวยพรให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั ประสบ
แตค่วามสขุ ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

รายงานกิจการประจ�าปี 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ตามหลกัการสหกรณ์ ด้วยการร่วมกนั
ด�าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ด้วยกนั ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สหกรณ์ฯ 
ได้สง่เสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ รับฝากเงิน การให้สนิเช่ือ และสง่เสริม
การช่วยเหลือ ให้สวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

(ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ) 
อธิกำรบดมีหำวทิยำลัยมหดิล

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ครอบครัว ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกเน่ืองจากการด�าเนินงานท่ีมีการปรับตวั
ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในสถานการณ์วิกฤติ และสถานการณ์ภายนอก

ในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ทัง้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และเพ่ือนสมาชิก ต่างประสบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผลให้เกิดภาวะ
ผนัผวนเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กระทบต่อองค์กร สงัคม ครอบครัวและบุคคล ซึ่งสหกรณ์ฯ
ได้มีบทบาทท่ีส�าคญัในการช่วยให้สมาชิกมีความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ใน
ด้านการออม การกู้  เพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้สมาชิกสามารถปรับตวัท่ีจะรับมือต่อสถานการณ์
ท่ีผ่านมา

ในโอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั ได้จดัการประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี ๒๕๖๕ เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงาน  ให้สมาชิกทราบในครัง้นี ้ กระผมในนามของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ขอแสดงความยินดี ช่ืนชมในความส�าเร็จและผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ
และขอให้กิจการท่ีสหกรณ์ได้บริหารงานมาด้วยหลกัธรรมาภิบาลประสบแต่ความส�าเร็จอย่าง
ยัง่ยืนคู่กบัมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกตลอดไป

สดุท้ายนี ้กระผมขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีท่านเคารพ นบัถือ
ตลอดจนกศุลแห่งความตัง้มัน่อยู่ในการท�าความดี โปรดดลบนัดาลให้ท่านคณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั ทกุท่าน และครอบครัว
จงประสบแต่ความสขุ ความเจริญ ความส�าเร็จ กอปรด้วยจตรุพิธพรชยั มีสขุภาพพลานามยัท่ี
สมบรูณ์ แข็งแรง ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมประสงค์ทกุประการ
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สารประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

เรียนสมาชิกท่ีรักทกุทา่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั
ได้ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลา 49 ปี โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ปัจจบุนัชดุท่ี 49 ได้ดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราให้เติบโตจนมีทนุ
ด�าเนินงานเพ่ิมขึน้มาโดยตลอด มีสนิทรัพย์ทัง้สิน้ 78,609 ล้านบาท มีทนุเรือนหุ้น
22,247 ล้านบาท และมีเงินรับฝากจากสมาชิก 49,932 ล้านบาท ซึง่เม่ือเปรียบเทียบ
ในกลุม่สหกรณ์แล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ

อำจำรย์นำยแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนำ

ประธำนกรรมกำร ชุดที่ 49 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดล จ�ำกัด

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เราได้เผชิญกบัวิกฤตการณ์หลายอยา่งโดยเฉพาะการระบาดของโรค
covid -19 ท�าให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลก ธุรกิจหลายอย่างต้องหยดุชะงกั โดยเฉพาะธุรกิจสาย
การบนิ ดงัเชน่ บริษัท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นสาเหตใุห้สหกรณ์ออมทรัพย์กวา่ 85 แหง่ ท่ีได้ลงทนุ
ในหุ้นกู้ของการบินไทยได้รับผลกระทบจากการเข้าสูก่ารฟืน้ฟกิูจการของการบินไทย โดยหน่วยงานก�ากบั
ดแูลสหกรณ์ได้ออกกฎให้สหกรณ์ต้องรับรู้การด้อยคา่ของหุ้นกู้  ท�าให้ก�าไรสทุธิลดลงจากท่ีได้คาดไว้ แตผ่ม
ขอยืนยนักบัท่านสมาชิกว่าการด�าเนินการดงักล่าวเป็นการลดผลกระทบต่อสหกรณ์ในระยะยาว และยงั
สามารถบริหารจดัการให้สหกรณ์จดัสรรผลประโยชน์ และสวสัดกิารให้กบัสมาชิกได้อยา่งเหมาะสม

จากผลการด�าเนินงานในปี 2564 นี ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราท�าก�าไรได้เป็นจ�านวน 1,304
ล้านบาท (ถ้าไมร่วมการด้อยคา่หุ้นกู้การบินไทยจะได้ก�าไรจ�านวน 1,384 ล้านบาท ซึง่เกินกวา่เป้าท่ีตัง้ไว้
จ�านวน 1,355 ล้านบาท) ท�าให้สามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบีย้เงินกู้ ได้ในระดบัท่ี
คาดไว้ และยงัมีเงินจดัสรรเป็นทุนสวสัดิการให้กับสมาชิกได้อีกส่วนหนึ่ง แม้จะยงัมีความเสี่ยงจากผล
กระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงในระบบสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าท่ียงัคงมุ่งมัน่
ท่ีจะพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา ภายใต้การตรวจสอบ การก�ากบัดแูลความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายสหกรณ์ก�าหนด เพ่ือให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่วา่สหกรณ์ยงัมีความมัน่คง และเงินของสมาชิกท่ีอยู่
ในสหกรณ์จะไมมี่ความเสียหายเกิดขึน้

ผมในนามประธานกรรมการ ขอขอบคณุสมาชิกท่ีให้ความไว้วางใจ และร่วมกนัผลกัดนัให้สหกรณ์
ของเราเป็นท่ีพึง่ทางการเงิน และเป็นแหลง่ออมเงินของสมาชิกให้มีความมัน่คงทางการเงินในทกุๆ รุ่น ตอ่ไป
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รายนามประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จ�ากัด
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  -  ปัจจุบัน

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

ศ.นพ.ดเิรก พงศ์พพิฒัน์
พ.ศ. 2520, 2522-2525, 2529-2531

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

อำจำรย์ประดษิฐ์ หตุำงกูร
พ.ศ. 2517

รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรำนนท์
พ.ศ. 2526

ผศ.นพ.อุดม เอกตำแสง
พ.ศ. 2535-2536

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

ศ.เกียรตคุิณ นพ.ธงชัย พรรณลำภ
พ.ศ. 2542-2545, 2548-2551, 2554-2557

ศ.เกียรตคุิณ นพ.นท ีรักษ์พลเมือง
พ.ศ. 2518-2519

รศ.นพ.ขจร เชำวนปรีชำ
พ.ศ. 2527-2528

ผศ.จ�ำรัส จุลละบุษปะ
พ.ศ. 2546-2547

อ.นพ.วโิรจน์ จงกลวัฒนำ
พ.ศ. 2558-2561, 2564-ปัจจบุนั

รศ.นพ.วสูิตร ฟองศริิไพบลูย์
พ.ศ. 2562-2563
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ
ผู้สอบบัญชี  และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จ�ากัด  ประจ�าปี  2564

ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษำ  ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจกำร

ศ.คลินิกเกียรตคุิณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร
นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนำภำ
คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล

ศ.นพ.ปิยะมติร ศรีธรำ
คณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นำงรัชนีพร พงึประสพ

ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภมูรัิตนประพณิ
คณบดี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

นำยวโิรจน์ นริศวรำนนท์ ดร.มนตรี ช่วยชู
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คณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 
ชุดที่  49  ประจ�าปี  2564

อ.นพ.วโิรจน์ จงกลวัฒนำ
ประธานกรรมการ

นำงศรุตยำ รองเล่ือน
กรรมการ

นำงชุตมิำ หล่อกติตวิณิชย์
กรรมการ

ผศ.ดร.อำภำ ภคัภญิโญ
กรรมการ

นำงสีฟ้ำ ค�ำพำ
กรรมการ

รศ.นพ.สำธิต โหตระกติย์
กรรมการและเหรัญญิก

นำยสมชำย ภู่ด้วง
กรรมการ

นำงพวงทอง ตนัวงษ์วำน
กรรมการ

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อำษำ
รองประธานกรรมการ

ศ.เกียรตคุิณสมทรง เลขะกุล
รองประธานกรรมการ

ผศ.นพ.สน่ัน วสุิทธิศักดิ์ชัย
รองประธานกรรมการ

นำงสำวยุพด ีคุณประยูร
รองประธานกรรมการ

ศ.คลินิกเกียรตคุิณ พญ.วรรณำ ศรีโรจนกุล
กรรมการและเลขานกุาร

ศ.เกียรตคุิณ นพ.วรชัย ศริิกุลชยำนนท์
กรรมการ

ผศ.ดร.อำชว์ภริูชญ์ น้อมเนียน
กรรมการ
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

นำงสำวชนิดำภำ ไชยธงรัตน์
ผู้ชว่ยผู้จดัการ

รักษาการหวัหน้าฝ่ายการลงทนุและสนิเช่ือสหกรณ์อ่ืน

นำงสมบตั ิกรจนัทร์
หวัหน้าฝ่ายสนิเช่ือ

นำงสำวขนิษฐำ โล้เล่งกัง
ผู้ชว่ยผู้จดัการ

รักษาการหวัหน้าฝ่ายบญัชีและการเงิน

นำงสำวฐิตพิร  ธิตศัิกดิ์สกุล
รองผู้จดัการ

นำยชูวทิย์ ปุญญศลิำจำรย์
ผู้จดัการ

นำงสำวภคัรดำ  พรมพลิำ
หวัหน้าฝ่ายเงินฝาก

นำงพรทพิย์  รอตรวย
หวัหน้าฝ่ายอ�านวยการสาขา

นำยสมุห์ สำธร
ผู้ชว่ยผู้จดัการ

รักษาการหวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นำงสำวสุภำกร  วงศ์พำนิช
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนสมาชิก สวสัดกิาร

และสื่อสารองค์กร

นำงฐิตมิำ  บุญสิน
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป

นำงพรเพญ็  สุนทรวภิำต
หวัหน้างานทะเบียนสมาชิก สวสัดิการ

และสื่อสารองค์กร

นำงสำวนุชนภำงค์  ศรีหำผล
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป

นำยสุรพงศ์  ศรีทองอยู่
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป

นำงสำวสุวมิล  พรฉัยยำ
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป

นำงสำววริษฏำ  นิสสัยดี
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป

นำงสำววฒนัฐศริินทร์  สว่ำงแสง
หวัหน้างานบริหารทัว่ไป

นำงสำวกรชวัล  เจยีรอัญมณีกุล
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนสมาชิก สวสัดกิาร

และสื่อสารองค์กร

นำยประชุม  คงเป่ียม
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป

นำงสำววัลลิกำ  จำตุประยูร
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนสมาชิก สวสัดกิาร

และสื่อสารองค์กร

นำงสำวจริมติร  เสมำทอง
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนสมาชิก สวสัดกิาร

และสื่อสารองค์กร

นำยชัยวุฒ ิ เปรมจนัทน์
เจ้าหน้าท่ีการลงทนุและสนิเช่ือสหกรณ์อ่ืน

นำงสำวณิชำวรรณ  จนัทนะภคั
หวัหน้างานบญัชี

นำงสำวโกลัญญำ ศรีภุมมำ
เจ้าหน้าท่ีเงินฝาก

นำยนภสินธ์ุ  ปรมสุวรรณพร
เจ้าหน้าท่ีการลงทนุและสนิเช่ือสหกรณ์อ่ืน

นำงสำววิธำรี ฉำยแสง
เจ้าหน้าท่ีการลงทนุและสนิเช่ือสหกรณ์อ่ืน

นำงสำวกัญญำรัตน์ แปงจำย
เจ้าหน้าท่ีเงินฝาก

นำงภทัรำภรณ์ พมิพ์ช่ืน
เจ้าหน้าท่ีเงินฝาก

นำงสำวมำนี  ศริิบรูณ์
เจ้าหน้าท่ีเงินฝาก
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นำงสำวกชนุช  กระจกเอ่ียม
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือสมาชิกฉกุเฉิน, สามญั

นำงทวีสุข  จติรมำ
หวัหน้างานสนิเช่ือสมาชิกฉกุเฉิน, สามญั

นำงสำวณัฐธยำน์  ตระกูลฐิตภิทัร
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือสมาชิกฉกุเฉิน, สามญั

นำงสำวภำวณีิ  ชะเอมสินธ์ุ
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือสมาชิกฉกุเฉิน, สามญั

นำงสำวรัชนีกร  ขันตรี
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือสมาชิกพิเศษ/

ตดิตามหนีส้นิ

นำงสำวเพญ็พชิชำ อตยิศพงศ์
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือสมาชิกฉกุเฉิน, สามญั

นำงสำววชุิดำ  เขียวหอม
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือสมาชิกพิเศษ/

ตดิตามหนีส้นิ

นำยบุญประเสริฐ  ชูแก้ว
หวัหน้างานสนิเช่ือสมาชิกพิเศษ/

ตดิตามหนีส้นิ

นำยอภเิชฏฐ์  ภนุูชอภยั
เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำงสำวกฤษณำ  บุญช่วย
เจ้าหน้าท่ีการเงิน

นำยสุพจน์  ดลิกธนกุล
เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำงสำววไิลลักษณ์  ไทยแท้
เจ้าหน้าท่ีการเงิน

นำงสำวศศภิำ  บุญรัตน์
เจ้าหน้าท่ีบญัชี

นำยฉัตรชัย  แจ่มใส
เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำงสำวรุจริส  คงเจริญ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน

นำงสำวเสำวลักษณ์  บุญมำก
เจ้าหน้าท่ีบญัชี

นำยกฤษณ์  วงศ์กระจ่ำง
เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำงสำวณัฐยำ น้อยสว่ำง
หวัหน้างานการเงิน

นำยธนวุฒ ิ บวัศรี
เจ้าหน้าท่ีบญัชี

นำงสำวสุภำธิณี  สุขเกษม
หวัหน้างานอ�านวยการสาขา 

(รามาธิบดี)
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นำยมหทัธน  จริพุฒเิมธ
หวัหน้างานอ�านวยการสาขา

(เวชศาสตร์เขตรอน)้

นำงสำวสมร  ขวัญอโนชำ
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(เวชศาสตร์เขตรอน)้

นำงสำวสุธำสินี  นำคเงนิทอง
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(เวชศาสตร์เขตรอน)้

นำงลภสัรดำ  ลำวตุม
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา 

(รามาธิบดี)

นำงสำวกรัณฑรัตน์  เอ่ียมวรำกุล
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(รามาธิบดี)

นำงรุ่งนภำ  วงศ์ยิ่งภญิโญ
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(รามาธิบดี)

นำงณัฐรดำ  วงศ์กระจ่ำง
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา 

(รามาธิบดี)

นำงสำวอรัญญำ สุวมิลโอภำส
หวัหน้างานอ�านวยการสาขา

(ศาลายา)

นำยศุภเมศฐ์  เอีย๊วเจริญ
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน

นำงสำวชนิกำ  ปุณยะประยูร
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน

นำยภำณุพงษ์  ชินตนัตพิงศ์
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(ศาลายา)

นำงสำวกมลทพิย์  มำนิตย์
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(ศาลายา)

นำงสำวธนภรณ์  ทดัทอง
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(รามาธิบดี)

นำงสมบตั ิ ประทปีธีรำนันต์
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(ศาลายา)

นำงสำวชติมิำ  แตงสำขำ
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(ศาลายา)

นำงสำวนันธิดำ  ขันตรี
เจ้าหน้าท่ีอ�านวยการสาขา

(รามาธิบดี)
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รายงานกิจการประจ�าปี 2564

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ระเบียบวาระท่ี 1

1.1   ขอขอบคุณสมาชิกท่ีให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 49 บริหารกิจการของสหกรณ์  

  พ.ศ.2564

1.2   ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ และมาประชุมในวันนี้

1.3   ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนับสนุนสหกรณ์และอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 

  สหกรณ์มาร่วมประชุมในวันนี้

1.4   ขอขอบคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี 

  สหกรณ์ ที่ไดให้การช่วยเหลือและแนะน�าให้กรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์

1.5   ขอแนะน�าที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ และ 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.6   ขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยแด่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ปี 2564 จ�านวน 109 ราย ตามรายช่ือสมาชิกท่ีน�าเสนอ

 และร่วมยืนไว้อาลัยแด่คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 841 ราย

ที่ประชุมรับทราบ   ..................................................................................................................................................................

้
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ระเบียบวาระท่ี 2

รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2564
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รายงานกิจการประจ�าปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564
ณ ห้องประชุมบรรยำยสุขุม ภัทรำคม คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด จ�านวนสมาชิกในวันสิ้นปี พ.ศ. 2563 จ�านวน  42,386 คน  

สมาชิกเข้าร่วมประชุม  122  คน  (ตามลายมือชื่อ)

ผู้เข้ำร่วมประชุม มี  7  ท่าน  คือ

  1. ผศ.เต็มใจ          สุวรรณทัต  ที่ปรึกษา

  2. นางรัชนีพร        พึงประสพ  ที่ปรึกษา

  3. นางวิวาห์พร        ลักษณะโภคิน  นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

     ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

  4. นายลิขิต        เนตรน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

  5. นายศิลป์ชัย        รักษาพล  ผู้แทนผู้สอบบัญชี

  6. ดร.มนตรี        ช่วยชู  ผู้ตรวจสอบกิจการ

  7. นางสาวฐิติรัตน์        ดพีุม่  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุมเวลำ  13.00  น.

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ประธานกรรมการด�าเนินการ ท�าหน้าท่ีประธานการ

ประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม ได้ด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

 ประธำน  กล่าวต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณาให้เกียรติมา

เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ในวันนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกทุกท่าน

กระผมในนามประธานคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่48 ประจ�าปี 2563 ขอขอบพระคณุท่านอธิการบดทีีอ่นญุาตให้กรรมการ

มาประชุมเพื่อด�าเนินงานของ สอ.มม.และอนุญาตให้สมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 การประชุมวันนี้มีวาระ

ส�าคัญ คือ การพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการ 7 ท่าน จากการลงคะแนนสรรหาโดยสมาชิก เมื่อ

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 เพื่อท�างานร่วมกับกรรมการอีก 7 ท่าน ที่ยังไม่ครบวาระเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49

บริหารงานในปี 2564 ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้มี

การจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 และเร่ิมด�าเนินธุรกรรมในวันที่ 2 มกราคม 2516 ในปี 2563 มีอายุครบ 48 ปี

ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานกิจการประจ�าปี 2563 ให้สมาชิกพิจารณารับทราบและ

อนุมัติการบริหารต่อไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกทั้งสิ้น 42,386 คน มีสินทรัพย์รวม 74,815.36 ล้านบาท เงินรับ
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ฝากสมาชิก 47,626.47 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 20,824.98 ล้านบาท ทุนส�ารองและทุนสะสมอื่นๆ 2,383.82 ล้านบาท มีสมาชิก

มาใช้บริการสินเชื่อทุกประเภทร้อยละ 53.35 ของสมาชิกท้ังหมด เป็นเงินกู้ 11,701.58 ล้านบาท สหกรณ์มีรายได้รวมท้ังสิ้น

2,641.37 ล้านบาท เป็นดอกเบ้ียจากเงินให้สมาชิกกู้ 505.37 ล้านบาท จากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 552.33 ล้านบาท และจาก

เงินลงทุน 1,582.22 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 1.45 ล้านบาท ส�าหรับรายจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกฝากเงิน 1,122.47

ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 85.10 ของรายจ่าย ผลประกอบการมีก�าไรสุทธิ 1,322.42 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2562 เท่ากับ 209.80

ล้านบาท

 การจัดสรรก�าไรสุทธิปีนี้ ได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ ปีนี้ได้จัดสรรเป็นทุนส�ารอง

ร้อยละ 10.02 เท่ากับ 132.50 ล้านบาท เงินปันผลร้อยละ 5.50 คิดเป็น 1,098.77 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 83.09 ของก�าไร

สุทธิ เงินเฉลี่ยคืน 68.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของดอกเบ้ียเงินกู้ที่ได้รับใน 6 เดือนที่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติ

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.17 ของก�าไรสุทธิ ดังนั้นจะเห็นว่าสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนรวมกัน เท่ากับ

ร้อยละ 88.26 ของก�าไรสุทธิ และในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ยังจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกอีกเป็นเงิน 107.75 ล้านบาท

 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่าน ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการ

ประชุมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานแก่คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

เพื่อประโยชน์ต่อ สอ.มม.ให้ความมั่นคงก้าวหน้ายั่งยืนตลอดไป

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนท่านประธาน กรรมการ และสมาชิก 

สอ.มม.และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญกระผมมาเป็นประธานในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ในวันนี้ ตามที่ท่านประธานได้กล่าวรายงานให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานสหกรณ์นั้น ผมขอ

ชื่นชมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 48 ที่สามารถบริหารงานของสหกรณ์ได้จนมีผลก�าไรจ�านวนมากและจ่ายปันผลได้สูง

เกินความคาดหมาย เป็นที่ทราบกันแล้วว่าในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนหลายประการ

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือปัญหาของการลงทุนซ้ือหุ้นกู้ของ บมจ.การบินไทย

เป็นต้น และในนามตัวแทนของสมาชิกทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ท�างานอย่างหนัก ที่ท�าให้สิ่งท่ีเกิด

ขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีหมู่มวลสมาชิกเพิ่มมากขึ้นถึง 42,386 คน รวมถึงสินทรัพย์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 74,000 ล้าน

บาท เงินรับฝากมากกว่า 47,000 ล้านบาท และมีผลประกอบการที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการให้ทุน

สวัสดิการต่างๆ มากกว่า 107.75 ล้านบาท รวมทั้งผลประกอบการที่จะให้เกิดการตอบสนองต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี

เงินเก็บไว้แล้วน�ามาฝากไว้ที่สหกรณ์เพื่อที่จะได้เกิดผลประโยชน์งอกเงย

 ในช่วงท่ีผ่านมา ทุกคนรู้สึกเกิดความตระหนกหรือรู ้สึกกังวลกับผลประกอบการว่าปีนี้จะได้รับ

ผลตอบแทนเป็นเท่าไร ซ่ึงตอนปลายปีกค็าดว่าไม่น่าท่ีจะได้รับผลตอบแทนถงึร้อยละ 5 แต่คณะกรรมการกส็ามารถท�าให้ได้รับ

ผลตอบแทนได้มากถึงร้อยละ 5.50 และขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธาน

คณะกรรมการคนต่อไป และยินดีกับกรรมการทุกท่านท่ีได้รับการเลือกต้ังเข้ามาเพื่อช่วยบริหารงานของสหกรณ์อีกคร้ังหนึ่ง

ซ่ึงสมาชิกทุกท่านก็ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการท่ีช่วยดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ต่อไปและสร้างคุณประโยชน์

ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

 ณ โอกาสนี้ ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 และขออ�านวยพรให้การประชุมในวันนี้

ประสบผลส�าเร็จ และสามารถน�าความคิดเห็นของมวลสมาชิกไปพิจารณาเป็นแนวทางในการด�าเนินการอันจะเป็นประโยชน์

กับสหกรณ์ต่อไป
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 ประธำน  กล่าวขอบคุณ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และท�าหน้าที่ประธาน

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ดังนี้

ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธำน  กล่าวขอบคุณองค์กร และคณะบุคคลต่างๆ ดังนี้

 (1) ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 48 บริหารกิจการของสหกรณ์ 

พ.ศ.2563

 (2) ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ และมาร่วมประชุมในวันนี้

 (3) ขอบคณุมหาวิทยาลยัมหิดลทีส่นบัสนนุสหกรณ์ และอนมุตัใิห้บคุลากรของมหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นสมาชกิ

สหกรณ์มาร่วมประชุมในวันนี้

 (4) ขอบคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ที่ได้ให้การช่วยเหลือและแนะน�าให้กรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ประธำน  กล่าวแนะน�าท่ีปรึกษา ผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบญัชสีหกรณ์ และผูต้รวจสอบกจิการ  

ดังนี้ 

  1. ผศ.เต็มใจ          สุวรรณทัต  ที่ปรึกษา

  2. นางรัชนีพร        พึงประสพ  ที่ปรึกษา

  3. นางวิวาห์พร        ลักษณะโภคิน  นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

     ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

  4. นายลิขิต        เนตรน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

  5. นายศิลป์ชัย        รักษาพล  ผู้แทนผู้สอบบัญชี

  6. ดร.มนตรี        ช่วยชู  ผู้ตรวจสอบกิจการ

  7. นางสาวฐิติรัตน์        ดพีุม่  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 ประธำน  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในปี 2563 จ�านวน 

82 ราย ตามรายช่ือสมาชิกที่น�าเสนอและร่วมยืนไว้อาลัยแด่คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม

จ�านวน 721 ราย

มต ิ ที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิก คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิก เป็นเวลา 1 นาที

ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563

 ประธำน  เสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 เมื่อ

วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563 ในรายงานกิจการประจ�าปี 2563 หน้า 20 - หน้า 46 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
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ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ประธำน  แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 คราวประชุมคร้ังที่ 26/2563 เมื่อวันท่ี 29

ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิกเมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 เมื่อวันอังคารท่ี

31 มกราคม 2563 ดังนี้

3.1 นางสาวสุนันท์ สิรประภาธรรม ท.15545 เสนอแนะว่า การแจกของที่ระลึกในวันเลือกตั้ง ถ้าเปลี่ยนเป็น

การโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกท่ีมาเลือกตั้งจะสะดวกและดีกว่าการแจกของตามท่ีผ่านๆ มา จะได้ไม่เป็นภาระในการจัดซ้ือ การ

ตรวจนับ การจัดเก็บ และการแจกให้สมาชิก จะเห็นได้จากคร้ังล่าสุดเกิดปัญหาบริษัทฯ จัดส่งของไม่ครบตามก�าหนดท�าให้

สมาชิกบางส่วนยังไม่ได้รับของ ซึ่งสหกรณ์อื่นก็ใช้วิธีการมอบเป็นเงินแทน

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 คราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณา

แล้วเห็นชอบให้ด�าเนินการตามที่สมาชิกเสนอในการด�าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ประจ�าปี 2564 แล้ว

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

3.2 นายสุทิน กว้างใจทะเล ท.22767 เสนอว่า ขอให้คณะกรรมการทั้งชุดช่วยพิจารณากฎระเบียบหรือมี

มาตรการอื่น กรณีที่ผู้ค�้าประกันเสียชีวิต แต่ผู้กู้ไม่ยอมไปหาผู้ค�้าประกันใหม่ ท�าให้ทายาทของผู้ค�้าประกันได้รับเงินล่าช้า

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 48 คราวประชุมคร้ังที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิจารณา

แล้วเห็นว่า การด�าเนินการของสหกรณ์เมื่อผู้ค�้าประกันเสียชีวิตนั้น ผู้กู้สามารถขอกู้สามัญใหม่เพื่อเปลี่ยนผู้ค�้าประกันได้ทันที

หรือกู้พิเศษหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ค�้าประกันหลุดพ้นจากภาระการค�้าประกัน แต่ถ้าสมาชิกผู้กู้ไม่ยอมหรือไม่สามารถด�าเนินการ

ใดๆ ดังกล่าว ผู้กู้จะถูกระงับการกู้เงินประเภทฉุกเฉินและจะน�าเงินปันผลแต่ละปีมาช�าระหนี้เพื่อให้หนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ

มูลค่าหุ้น จึงเห็นว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้ว เพราะจะท�าให้ผู้กู้ต้องพยายามหาผู้ค�้าประกันใหม่ 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวำระที่ 4 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 ประจ�าปี 2564

 ประธำน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ด�าเนินการสรรหาประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ

ด�าเนินการ 7 คน แทนประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการที่ครบวาระ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

มาตรา 50 วรรคสอง และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ข้อ 47(2) ประธานกรรมการ 1 คน

และกรรมการด�าเนินการ 7 คน โดยการให้สมาชิกลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ตามระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีการ

สรรหากรรมการด�าเนนิการ พ.ศ.2562 เมือ่วนัพธุที ่16 และวนัพฤหัสบดทีี ่17 ธันวาคม 2563 ผูม้สีทิธิออกเสยีงท้ังสิน้ 41,729

คน มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหา 31,343 คน คิดเป็นร้อยละ 75.11 ประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการที่ได้รับคะแนน

เสียงสรรหาสูงสุด เรียงตามล�าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยในแต่ละเขต ตามรายงานกิจการประจ�าปี 2563 หน้า 48 ขอให้

ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 7 คน โดยเรียงตามล�าดับคะแนน

เสียงที่ได้รับจากมากไปหาน้อยในแต่ละเขต ดังนี้

 ประธานกรรมการ     อ.นพ.วิโรจน ์             จงกลวัฒนา    14,067  คะแนน

 กรรมการเขตบางกอกน้อย 1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา   ศรีโรจนกุล      9,356  คะแนน

   2. นางชุติมา              หล่อกิตติวณิชย์      8,490  คะแนน

   3. นางพวงทอง             ตันวงษ์วาน       8,461  คะแนน 
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   4. นางสีฟ้า             ค�าพา                   8,188  คะแนน

 กรรมการเขตศาลายา     ผศ.ดร.อาภา             ภัคภิญโญ      8,055  คะแนน

 กรรมการเขตพญาไท 1. นายสมชาย            ภู่ด้วง                     8,859  คะแนน

   2. รศ.นพ.สาธิต             โหตระกิตย์      7,881  คะแนน

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ท่ีได้รับการสรรหาทั้ง 8 คน ซ่ึงมีคะแนนเสียงสูงสุดและ

ล�าดับรองลงมาในแต่ละเขต เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 และให้เริ่มปฏิบัติ

งานตั้งแต่มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ

ระเบียบวำระที่ 5 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563

 ประธำน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ�ากัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563 ในรายงานกิจการประจ�าปี 2563 หน้า 49 - หน้า 59 ซ่ึง

รายงานว่าได้ท�าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน ผลการ

ตรวจสอบกิจการ สรุปโดยรวมได้ดังนี้

   -    การจัดท�าบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด รวมถึงระเบียบและค�าแนะน�าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนดไว้

   -    การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการ ได้มีการอนุมัติ

ถูกต้องตรงตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

   -    การให้กู้ยืม ทั้งการกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

เอกสารหลกัฐาน การเป็นหนี ้การค�า้ประกนั หลกัประกนั และเอกสารประกอบถกูต้องครบถ้วนและสมบรูณ์

   -    การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ เอกสารหลกัฐานประกอบการรับฝากเงิน 

การถอนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

   -     ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือจ�านวน 3,447,986,662.72 บาท ลดลงจาก

ปี 2562 จ�านวน 1,154,851,170.61 บาท (ร้อยละ 25.09)

   -       ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร - กองทุนส่วนบุคคลคงเหลือจ�านวน 354,584,086.93 บาท

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 262,262,022.63 บาท (ร้อยละ 284.07)

   -     ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่นคงเหลือจ�านวน 45,000,000.00 บาท ลดลงจากปี 2562

จ�านวน 296,190,493.45 บาท (ร้อยละ 86.81)

   -     ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)คงเหลือจ�านวน 45,557,245,040.55 บาท เพิ่มข้ึน

จากปี 2562 จ�านวน 6,144,437,394.37 บาท (ร้อยละ 15.59)

   -     ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือจ�านวน 11,701,582,191.00 บาท ลดลงจากปี 2562

จ�านวน 225,462,044.00 บาท (ร้อยละ 1.89) 

   -     ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือจ�านวน 47,626,466,052.98 บาท ลดลงจากปี

2562 จ�านวน 393,228,817.16 บาท (ร้อยละ 0.82)

   -     การใช้จ่ายตามงบประมาณ (1) ในปี 2563 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินประมาณรายจ่ายเป็นจ�านวน
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เงินรวม 1,474,300,000.00 บาท สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 1,304,077,975.36 บาท (ร้อยละ 88.45) คงเหลือ

วงเงินงบประมาณ 170,222,024.64 บาท (ร้อยละ 11.55) (2) รายจ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์

เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้เป็นหลักฐาน

ทางบัญชีได้ และส่วนใหญ่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก�าหนดไว้ เว้นแต่ มีรายจ่ายรวม 5 รายการเกินวงเงินงบประมาณ

ประกอบด้วย

                                                 (บาท)            (ร้อยละ)

   1)   ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ�ารุงรักษา และพัฒนา

        โปรแกรมคอมพวิเตอร์                                2,492.89       0.10

  2)   ค่าใช้จ่ายเสริมสวัสดิการสมาชิก                          2,490,000.00       7.78

  3)   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                   21,500.00       1.65 

  4)   ค่าประชุมใหญ่และค่าใช้จ่ายในการสรรหา                  189,438.98       1.89

  5)   ค่าแบบพิมพ ์                                               59,176.43       2.47

    รวม                                            2,762,608.30

  ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้น�ารายจ่ายหมวดเดียวกันมาถัวจ่ายแทนได้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

  การปฏิบัติงานโดยท่ัวไปของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อสังเกตบ้างเล็กน้อยซ่ึงไม่เป็นสาระ

ส�าคัญ ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบแล้วในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าเดือน โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2563 สหกรณ์เก็บเงินสดไว้เกินกว่าที่ระเบียบสหกรณ์ก�าหนด (1,000.00 บาท)

โดยเก็บไว้จ�านวน 10,734,634.54 บาท เนื่องจากจะมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดท�าการ

ของสหกรณ์และธนาคาร จึงต้องเก็บรักษาเงินสดไว้ที่ตู้นิรภัย สอ.มม.ส�านักงานใหญ่ โดยมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการ

เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย และได้จัดท�าบันทึกเสนอรองประธานกรรมการทราบ ซึ่งไม่ตรงตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการ

รับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2553 ข้อ 10 “........ให้ท�าบันทึกเสนอประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก.......”

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ โดยจัดท�าบันทึกเสนอประธานกรรมการ หรือเหรัญญิกทราบ

เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบของสหกรณ์

  ในปี 2564 จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เนื่องจาก สหกรณ์จะไม่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในวันศุกร์

หรือวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดท�าการ

  สหกรณ์มีการปรับปรุงบัญชีเป็นเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ทุกไตรมาส

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ปรับปรุงบัญชีเป็นเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้

ทราบฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นปัจจุบันและใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

  สหกรณ์ด�าเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

  สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีโดยไม่ได้แยกเป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้งและพาหนะ จ�านวน 1,500,000.00 บาท และค่าตอบแทนอืน่ๆ จ�านวน 1,000,000.00 บาท  

             ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ ในปีต่อไปควรขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดยแยกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

กรรมการและเจ้าหน้าที่ออกจากกัน เพื่อสะดวกในการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
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  สหกรณ์จะด�าเนินการในปีงบประมาณรายจ่าย 2564

  สหกรณ์มีระเบียบว่าด้วยการให้กู้จ�านวนมากถึง 6 ฉบับ ดังนี้

       1.  ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2557 

       2.  ว่าด้วยการให้กู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

       3.  ว่าด้วยการให้กู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

       4.  ว่าด้วยการให้กู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 

       5.  ว่าด้วยการให้กู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

       6.  ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ.2561 

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขรวบรวมระเบียบให้เป็นเพียง 1 - 2 ฉบับ เพื่อให้สะดวกในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  สหกรณ์จะด�าเนินการในปี 2564

  ในรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีข่ออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุใหญ่ สหกรณ์ตัง้ชือ่และจดัเรียงหมวด

รายจ่าย และรายละเอียดรายจ่ายแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับชื่อบัญชีในงบการเงิน อาจท�าให้ยากล�าบากในการตัดจ่ายงบ

ประมาณ และการควบคมุการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ รวมทัง้อาจท�าให้สมาชกิในทีป่ระชมุใหญ่เกดิการสบัสนและเข้าใจผดิ

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ต้ังชื่อและจัดเรียงหมวดรายจ่ายและรายละเอียดรายจ่ายแต่ละรายการใน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีท่ีขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ให้สอดคล้องกับชื่อบัญชีในงบการเงิน เพื่อให้สะดวก

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อสะดวกในการอนุมัติการจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายไว้ และ

เพื่อสะดวกในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายประจ�าปีของสมาชิกในการประชุมใหญ่

  สหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาด�าเนินการ

  หนังสือสัญญาเงินให้กู้สหกรณ์อื่นมีการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอกู้เงินไม่ครบถ้วนตาม

ระเบยีบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืน่กูย้มืเงิน พ.ศ.2560 ข้อ 13(8) ได้แก่ส�าเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบันการเงิน

หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่ รวม 7 สหกรณ์

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนที่จะพิจารณาให้กู้เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์

  สหกรณ์ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  รายชื่อผู้ค�้าประกันเงินกู้ของสหกรณ์จ�านวน 1 แห่ง ยังเป็นคณะกรรมการชุดเก่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 26

มิถุนายน 2563 สหกรณ์ได้ท�าหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์เร่งตดิตามหนงัสอืค�า้ประกนัของคณะกรรมการชดุใหม่มาประกอบหนงัสอืสญัญา

กู้เงิน เพื่อความสมบูรณ์ของหลักประกัน

  สหกรณ์ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

  สหกรณ์มีเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส�ารองอยู่ที่สาขาศาลายา ซ่ึงเป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่สามารถส�ารองข้อมูล

(Backup) ได้

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์พจิารณาหาวิธีการส�ารองข้อมลู (Backup) เพือ่ทดแทนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ที่
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สาขาศาลายาที่ใช้การไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยกรณีเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ส�านักงานใหญ่ไม่สามารถท�างานได้ 

  ปกติสหกรณ์ได้มีการส�ารองข้อมูล (Backup) ไว้ท้ังภายในสหกรณ์และภายนอกสหกรณ์ ส่วนเคร่ือง

แม่ข่าย (Server) ส�ารองอยู่ที่สาขาศาลายา เป็นศูนย์ส�ารองข้อมูลนอกสถานที่ (Disaster Recovery Site : DR Site) โดย

สหกรณ์จะด�าเนินการในปี 2564  

  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน พ.ศ.2543 หมวดที่ 10 ค่าชดเชย ค่าชดเชย

พิเศษ ระบุว่า “(5) เจ้าหน้าที่ซ่ึงท�างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน” ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 14 และมาตรา 15

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

  ได้เสนอแนะให้สหกรณ์แก้ไขระเบียบสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.

2562 ซึ่งบัญญัติว่า

  “(5) ลกูจ้างซ่ึงท�างานตดิต่อกนัครบสบิปี แต่ไม่ครบยีส่บิปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้ายสามร้อย

วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างานสามร้อยวันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย

  (6)  ลูกจ้างซ่ึงท�างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่

น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างานสี่ร้อยวันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย”

  เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

  สหกรณ์ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวำระที่ 6 พิจารณาผลการด�าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบแสดงเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ประธำน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2563 ในรายงานกิจการประจ�าปี

หน้า 60 - หน้า 118 แต่ละรายการ ดังนี้

6.1 รายงานกิจการประจ�าปี ในหน้า 60 - หน้า 118 สรุปได้ดังนี้

 1.   ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 42,386 คน

 2.  การระดมทุน มีทุนเรือนหุ้น รวมทั้งสิ้น 20,824,975,240.00 บาท เพิ่มข้ึน 1,320,900,590.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 6.77 เงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 47,626,466,052.98 บาท ลดลง 393,228,817.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82

 3.    การบริการเงินกู้ ได้ค�านึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิก และความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์

เป็นหลัก ในปี 2563 ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเงินทั้งสิ้น 47,626,466,052.98 บาท จ�าแนกเป็น

       -   การกู้ฉุกเฉิน เป็นเงิน      673,411,700.00  บาท คิดเป็นร้อยละ   11.55

       -   การกู้สามัญ  เป็นเงิน   4,341,409,100.00  บาท คิดเป็นร้อยละ   74.47

       -   การกู้พิเศษ  เป็นเงิน      815,176,300.00  บาท คิดเป็นร้อยละ   13.98

 4.    การให้สวัสดิการด้านต่างๆ สหกรณ์ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิก ครอบครัวสมาชิก เพื่อการ

กุศลและสาธารณประโยชน์อื่นๆ ด้วยเงินทุนสาธารณประโยชน์และเงินกองทุนต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,751,005.00 บาท
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 5.    การให้สวัสดิการด้านการกุศล ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และชุมชน เนื่องในโอกาสต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,279.00 บาท 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

6.2 งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใน

รายงานกิจการประจ�าปีหน้า 76 - หน้า 118 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ท�าบัญชี และให้ ดร.ธนาดล รักษาพล ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ

บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้รับรองความถูกต้อง ตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด ดังนี้

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน

        สินทรัพย์

        สินทรัพย์หมุนเวียน

   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,802,570,749.65  บาท

   - เงินฝากสหกรณ์อื่น 45,000,000.00  บาท

   - เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 13,522,946,970.58  บาท

   - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ 7,761,546,069.93  บาท

   - ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 82,487,920.18  บาท

   - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 14,215,166.08  บาท

   - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 547,247,090.92  บาท

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25,776,013,967.34  บาท 

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   - เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 32,034,298,069.97  บาท

   - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 16,935,897,352.92  บาท

   - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 39,846,846.64  บาท

   - สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารศรีสวรินทิรา - สุทธิ 26,869,863.01  บาท

   - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 437,987.80  บาท

   - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,995,088.14  บาท

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 49,039,345,208.48  บาท

   รวมสินทรัพย ์  74,815,359,175.82  บาท

   หนี้สินและทุนของสหกรณ์

   หนี้สินหมุนเวียน

   - เงินรับฝาก  47,626,466,052.98  บาท

   - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 896,508,765.93  บาท

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 48,522,974,818.91  บาท

   หนี้สินไม่หมุนเวียน

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 795,398,014.87  บาท
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   รวมหนี้สิน  49,318,372,833.78  บาท  

   ทุนของสหกรณ์

   รวมทุนของสหกรณ ์ 25,496,986,342.04  บาท

   รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ ์ 74,815,359,175.82  บาท

   งบก�ำไรขำดทุน  

   รวมรายได้  2,641,370,807.06  บาท  

   รวมค่าใช้จ่าย  1,318,951,339.38  บาท 

   ก�าไรสุทธิ  1,322,419,467.68  บาท  

   งบกระแสเงินสด     

   เงินสด  ณ  วันต้นปี 5,036,350,391.08  บาท

   เงินสด  ณ  วันสิ้นปี 3,847,570,749.65  บาท

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเอกฉันท์

  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 1.   ข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบ

       1.1    ด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป

                           1.1.1  การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้อง

          สหกรณ์ปฏบัิตงิานเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ ค�าสัง่ ค�าแนะน�า และแนวปฏบิติั

ของทัง้นายทะเบยีนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด

                           1.1.2  การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ

        สหกรณ์มีการจัดแบ่งส่วนงานและก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้เหมาะสมรัดกุม

สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี มีผู้จัดการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม

                           1.1.3  ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์

                                    (1) คณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ เป็นบุคคลผูไ้ด้รับการเลอืกต้ังจากสมาชกิ ซ่ึงมคีณุสมบติั

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ โดยในระหว่างปีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์

ทุกเดือนอย่างสม�่าเสมอ

                                    (2) ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะ

ทางซึ่งตรงตามแต่ละส่วนงาน

                           1.1.4  การจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน

                              สหกรณ์จัดท�าบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด รวมถึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2553 และปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562) และเป็นไปตามก�าหนดเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดโดย

มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ การจัดท�าบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐาน
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ประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมครบถ้วน มีการจัดท�างบการเงินตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนังสือกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์

โดยรวมอยู่ในระดับดี

                              นอกจากนี้คณะผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

จ�ากัด ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ท�าการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ และความเสี่ยงที่

อาจเกดิขึน้ ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์มกีารปฏบิตังิานและบริหารความเสีย่งอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้รายละเอยีดของการตรวจสอบบญัชี

ระหว่างปีและข้อเสนอแนะที่ตรวจพบข้างต้นทางคณะผู้สอบบัญชีได้อธิบายไว้ตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี  

เลขท่ี สส.483/2563 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เลขที่ สส.777/2563 ลงวันที่

27 ตุลาคม 2563 ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ

                           1.1.5  การควบคุมด้านทรัพย์สิน

                            โดยรวมทรัพย์สินมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ มีการบันทึกบัญชี

อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควร

                           1.1.6  การควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและนโยบาย

                                    (1) จากการสุม่ตรวจสอบและทดสอบการค�านวณภาษีส�าหรับการยืน่ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่าย พบว่า

สหกรณ์ฯ ไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายส�าหรับเงินได้ประเภท 40(1) และ (2) ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร ซึ่งก�าหนดให้เงิน

ได้ดังกล่าวต้องค�านวณด้วยอัตราภาษีก้าวหน้า ทั้งนี้ได้เสนอแนะไว้ในรายงานผลการตรวจสอบระหว่างปีแล้ว

                                    (2) สหกรณ์ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้สิทธิการหักลดหย่อนของพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร ทั้งนี้ได้เสนอแนะไว้ในรายงานผลการตรวจสอบระหว่างปีแล้ว

                   1.2 ด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจ

 1.2.1  การควบคุมด้านสินเชื่อทุกประเภท

        จากการสุ่มตรวจสอบใบค�าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ กับรายงาน

เงินกู้พร้อมทั้งเอกสารส�าคัญประกอบค�าขอกู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตาม

ระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�าหนดและถือใช้เป็นหลักฐานการเป็นหนี้ได้

 1.2.2  การควบคุมด้านเงินรับฝาก

        จากการสุ่มตรวจสอบหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก

พบว่าโดยรวมใบค�าขอเปิดบัญชีมีข้อมูลถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ

 1.2.3  ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

          (1)  ใบสมัครสมาชิก

                              จากการสุ่มตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร พบว่า โดย

รวมเรียบร้อย มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครสมาชิกครบถ้วน ซ่ึงเป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ฯ

          (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก

            จากการทดสอบการค�านวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พบว่า มียอดเงินถูกต้องตรงกันและ

สัมพันธ์กับจ�านวนสมาชิกเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯมีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม
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แรกเข้าอย่างถูกต้องตามที่ควร

                   บทวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                    

                   (1)     หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้รับการจัดเป็น

สหกรณ์ขนาด “ใหญ่พิเศษ” ตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                   (2)     อัตราส่วนที่ส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยโดยรวมเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” ตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 “ดีมาก”        หมายถึง        ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

 “ดี”              หมายถึง        มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน

 “พอใช้”        หมายถึง        มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน  

 กล่าวโดยสรุปในภาพรวม ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบั “ด”ี เมือ่เปรียบเทยีบกบัอตัราส่วน

เฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 2562 (Peer Group 2019) ที่น�ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความเพียงพอ

ของเงินทุนต่อความเสี่ยงและความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในระดับที่ดี มีขีดความสามารถในการบริหารที่ดีมาก มีการ

บริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน ท้ังนี้สหกรณ์ฯจะต้องติดตาม

สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อน�ามาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน

รวมถึงเพื่อน�ามาใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันจะน�าไปสู่ความผาสุขแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

             มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

ระเบียบวำระที่  7 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายและรายได้ ประจ�าปี 2564

 ประธำน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ประจ�าปี 2564 ใน

หนังสือรายงานกิจการประจ�าปี หน้า 119 - หน้า 127 ดังนี้

             7.1 งบประมาณการรายจ่าย

 7.1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 32,600,000.00  บาท

 7.1.2 หมวดค่าตอบแทน 5,750,000.00  บาท

 7.1.3 หมวดค่าวัสดุ 3,500,000.00  บาท

 7.1.4 หมวดค่าใช้สอย 178,950,000.00  บาท

 7.1.5 หมวดค่าครุภัณฑ์ 15,000,000.00  บาท

 7.1.6 หมวดส�ารอง 2,000,000.00  บาท

  รวมงบประมาณการรายจ่าย 237,800,000.00  บาท

             7.2 ประมาณการรายได้

 7.2.1 ดอกเบี้ยรับ 1,035,000,000.00  บาท

 7.2.2 ผลประโยชน์จากเงินลงทุน 1,670,000,000.00  บาท

 7.2.3 ผลตอบแทนการถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ฯ 5,000,000.00  บาท

  รวมประมาณการรายได้ 2,710,000,000.00  บาท
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             7.3 ประมาณการรายจ่าย

 7.3.1 ดอกเบี้ยจ่าย                                                 1,120,000,000.00  บาท

 7.3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่                                   43,000,000.00  บาท

 7.3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน อาคารสถานที่

  และอุปกรณ์             19,000,000.00  บาท

 7.3.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก                                    124,000,000.00  บาท

 7.3.5 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน                                            49,000,000.00  บาท

  รวมประมาณการรายจ่าย                                 1,355,000,000.00  บาท

 ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,355,000,000.00  บาท

 โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงาน ดังนี้

 1) คาดว่าจะรับสมาชิกใหม่               1,500   ราย

 2) จะมีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้น        3,375.00 ล้านบาท

 3) มีสมาชิกขอกู้เงินเพิ่มขึ้น             400.00 ล้านบาท

 4) คาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ               1,355.00 ล้านบาท

             มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

 นำยระเบียบ ป้อมสุข ท.557 ถามว่า สอ.มม.ได้ดูผลประกอบการของ บมจ.การบินไทยก่อนที่ สอ.มม.

จะลงทนุหรือไม่ และ สอ.มม.มกีารลงทนุกบั บมจ.การบนิไทยมากีปี่แล้ว และเหตุใดยงัคงยนืยนัท่ีจะลงทุนกบั บมจ.การบินไทย

ต่อ และขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุน

 รศ.นพ.สำธิต โหตระกติย์ ท.14782 ชีแ้จงว่า การลงทนุทุกคร้ังคณะกรรมการได้มกีารพจิารณาถงึ Rating

ของหุ้นกู้เสมอ และไม่มีใครทราบล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดความเสียหาย ที่สมาชิกเสนอแนะมาว่า สอ.มม.ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

การลงทุนนั้น ต้องเป็นคณะกรรมการชุดต่อไป จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือไม่

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

 นำงสำววรำคณำ ธำรำเปี่ยม ท.26595 ถามว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นควรมีการสอบถามสมาชิก

ก่อน สหกรณ์ไม่ควรด�าเนินการโดยอัตโนมัติ เพราะสมาชิกอาจไม่ต้องการลดดอกเบ้ียก็ได้ เพราะเมื่อสหกรณ์ไปลดดอกเบี้ย

เงินกู้พิเศษจากร้อยละ 5.50 เป็นร้อยละ 3.50 แล้วไม่น�าดอกเบี้ยในระยะเวลาที่ลดดอกเบี้ยมาคิดเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ท�าให้

เงินเฉลี่ยคืนลดไปถึง 6 เดือน ซ่ึงไม่เหมาะสม หากลดอัตราดอกเบ้ียให้โดยน�ามาค�านวณเป็นเงินเฉลี่ยคืนทั้งหมดจะเป็น

ประโยชน์กับสมาชิกมากกว่า

 ประธำน แจ้งว่า จากเหตุการณ์เกิดโรคระบาด COVID-19 สอ.มม.ได้มีโครงการบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับสมาชิก โดยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกสัญญาในช่วงระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม - 24 กันยายน

2563 จากเดิมร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ช�าระดังกล่าวจะไม่ได้รับ

เงินเฉลี่ยคืนถ้าสมาชิกค�านวณเงินที่เสียดอกเบ้ียลดลงเทียบกับเงินเฉลี่ยคืนท่ีได้รับนั้นจะเห็นว่าสมาชิกได้รับผลประโยชน์

จากการลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า ฉะนั้นคณะกรรมการชุดที่ 48 เห็นว่าเป็นผลดีที่สุดต่อสมาชิกแล้วจึงท�าการประกาศ การที่

จะสอบถามสมาชิกทุกคนก่อนนั้นเห็นว่ามีความยากล�าบากในทางปฏิบัติ

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 33

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ระเบียบวำระที่  8 พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2563

 ประธำน  ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาการจัดสรรก�าไรสทุธิประจ�าปี 2563 ในรายงานกจิการประจ�าปี หน้า 128 -

หน้า 129 คณะกรรมการด�าเนินการได้จัดสรรตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 60 และข้อบังคับของ สอ.มม.ข้อ 72

จากก�าไรสุทธิจ�านวนเงิน 1,322,419,467.68 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาท

หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งจัดสรรไว้ ดังนี้

1. เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ 132,500,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 10.02

2. เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

 ก�ำไรสุทธิที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำม ข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ได้จัดสรรดังต่อไปนี้

3. เป็นเงินปันผลร้อยละห้าจุดห้าศนูย์แห่งค่าหุน้ที ่    1,098,773,562.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 83.09 

ช�าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา

4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละยี่สิบสามของดอกเบี้ยเงินกู้ 68,332,375.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 5.17

 ที่สมาชิกช�าระต่อสหกรณ์ในระหว่างปีให้แก่สมาชิก   

5. เป็นโบนัส - กรรมการด�าเนินการ 2,420,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.18

                                               - เจ้าหน้าที่ 10,484,490.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.79

6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 879,040.68  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07

7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ 6,000,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45

8. เป็นทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก 2,000,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15

9. เป็นทุนขยายกิจการ 1,000,000.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08

             มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  

 นำยสุทิน กว้ำงใจทะเล ท.22767 ถามว่า 

 (1)     ประกาศโครงการบรรเทาความเดือดร้อน COVID-19 เป็นการริดรอนสิทธิของสมาชิกเงินกู้ที่ยินดี

จ่ายดอกเบ้ียปกติ และให้ค�านวณเฉลี่ยเงินคืนทั้งหมดทุกเดือนหรือไม่ เมื่อประกาศไม่เปิดช่องทางให้สมาชิกแจ้งความจ�านง

ว่าต้องการความช่วยเหลือจากโครงการฯ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 (2)     ประกาศดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับข้อ 72 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี (2) “เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่

สมาชิกตามส่วนจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ช�าระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดช�าระเงินงวดช�าระ

หนี้ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น” กลุ่มสมาชิกที่ยินยอมจ่ายดอกเบ้ียปกติ และให้ค�านวณ

เงินกู้เฉลี่ยคืนหรือไม่ ประกาศไม่มีช่องทางให้แจ้งความจ�านงว่าต้องการร่วมโครงการนี้

 (3)      หากประกาศนีถ้กูต้องแล้ว ในอนาคตสหกรณ์ไม่อยากจ่ายเงินเฉลีย่คนืให้สมาชกิ กท็�าการประกาศ

ลดดอกเบ้ียให้แล้วอ้างว่าลดดอกเบี้ยให้แล้ว 12 เดือน โดยไม่มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนเลยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นการ

มัดมือชก ไม่ให้สมาชิกได้แจ้งความจ�านง ก็สามารถกระท�าได้ใช่หรือไม่ ในเมื่อประกาศนี้ต้องอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่วันนี้

 รศ.นพ.สำธิต โหตระกิตย ์ท.14782 แจ้งว่า สอ.มม.ไม่ได้ให้สมาชิกตัดสินใจตอนที่ สอ.มม.ประกาศปรับ

ลดอัตราดอกเบ้ีย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ สอ.มม.ปรับลดให้นั้นดีกว่าอัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ยคืนปลายปี

และได้รับในจ�านวนที่มากกว่าด้วย และการที่จะปรับลดหรือปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอ�านาจของคณะกรรมการด�าเนินการ

ไม่ต้องสอบถามสมาชิก แต่ต้องตอบค�าถามสมาชิกให้ได้ว่าที่ปรับลดเพราะเหตุใด กรณีนี้ สอ.มม.ปรับลดทุกสัญญาซ่ึงถือว่า
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เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกแล้ว

 อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนำ ท.20990 ชี้แจงว่า  

 (1)      เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่ว่าจะให้ตัวเลขเท่าไรก็ตาม ต้องมาจากก�าไรสุทธิ เนื่องจากก�าไรสุทธิ

ปีนี้น้อย ปันผลและเฉลี่ยคืนจึงเป็นสิ่งท่ีคาดหวังไม่ได้ การท่ีจะสอบถามสมาชิกเป็นรายบุคคลนั้นเชื่อว่าทางระบบไม่สามารถ

กระท�าได้ 

 (2)      การท่ีคณะกรรมการด�าเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีนั้น เข้าใจว่าสมาชิก

ได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่จะได้ปลายปี ซึ่งสมาชิกจะไม่เสียประโยชน์แน่นอน

 (3)      ถ้าคณะกรรมการไม่กระท�าการใดๆ เลย เข้าใจว่าในช่วง COVID-19 ปี 2563 มีผู้ที่เดือดร้อนมาก

คณะกรรมการที่ตัดสินใจไป ณ เวลานั้น ก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง   

 (4)      การลงทุนกับ บมจ.การบินไทย ซึ่งไม่มีใครสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการที่น�าเงินไปลงทุนและยอมรับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเชื่อมั่นว่า บมจ.การบินไทย มีความมั่นคง

และสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่มากก็ลงทุนซ้ือหุ้น บมจ.การบินไทย ทั้งนั้น ซ่ึงก็มีความเสี่ยงมากกว่า สอ.มม. ฉะนั้น ขอฝากไว้ว่า

ถงึจุดหนึง่ บมจ.การบนิไทย อาจจะเสยีหายมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้ ซ่ึง สอ.มม.อาจจะต้องตดัเป็นหนีส้ญูรายปี ผลประกอบการ

ปีหน้าก�าไรอาจจะน้อยลง

มต ิ ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวำระที่  9 พิจารณาก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืม ประจ�าปี 2564

 ประธำน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวงเงินที่สหกรณ์อาจจะกู้ยืม ประจ�าปี 2564 ซ่ึงในปี 2563 สหกรณ์ได้

ก�าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ภายในวงเงินกู้ยืมเป็นจ�านวน 15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) 

 ส�าหรับในปี 2564 คณะกรรมการด�าเนนิการได้พจิารณาแล้วเหน็ชอบให้ก�าหนดวงเงินกูย้มื เป็นจ�านวนเงิน

15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ท้ังนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความคล่องตัว

และสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

             มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมประจ�าปี 2564 ไว้เป็นเงิน 15,000,000,000.00

บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวำระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

 ประธำน  เสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาเลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการ บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากดั

โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3214 เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความสามารถ มีความเหมาะสม และได้ตรวจสอบ

กิจการเป็นที่เรียบร้อยดี จึงขอเสนอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ประจ�าปี 2564

             มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2564 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 280,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่น

บาทถ้วน) ต่อปี
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ระเบียบวำระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ�าปี 2564

 ประธำน  แจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71 การเสนองบการเงินประจ�าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ ให้

คณะกรรมการด�าเนินการเสนองบการเงินประจ�าปีซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณา

อนุมัติ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด โดย

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีได้แต่งตั้ง บริษัทส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด โดย ดร.ธนาดล รักษาพล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 8910 เป็นผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ช�านาญการและได้ตรวจสอบบัญชีเป็นท่ี

เรียบร้อยดี

 ในปี 2564 คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่48 คราวประชมุคร้ังที ่25/2563 เมือ่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 ได้

พจิารณาแล้ว ทีป่ระชุมมมีติเลอืก บริษัทส�านกังานสามสบิสี ่ออดติ จ�ากดั โดย นายวโิรจน์ นริศวรานนท์ ผูส้อบบัญชรัีบอนญุาต

เลขท่ี 3748 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ประจ�าปี 2564 และ นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5693 เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 220,000.00 บาท (สองแสนสอง

หมื่นบาทถ้วน)

             มติ ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์ให้เลอืก บริษัทส�านกังานสามสบิสี ่ออดติ จ�ากดั โดย นายวโิรจน์

นริศวรานนท์ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขท่ี 3748 เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหดิล จ�ากดั ประจ�าปี 2564

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และ นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 5693 เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง

ระเบียบวำระที่ 12 (ร่าง) ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564

 ประธำน แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 27 (2563)/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12

มกราคม 2564 เห็นชอบให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)

พ.ศ.2564 ข้อ 17 การให้ออกจากสหกรณ์, ข้อ 19 สมาชิกที่โอนหรือออกจากราชการหรืองานประจ�าโดยไม่มีความผิด, ข้อ 20

การจ่ายคนืเงินค่าหุน้รายเดอืน, ข้อ 39 การควบคมุหลกัประกนั และการเรียกคนืเงินกูห้รือสนิเชือ่, ข้อ 64 ผูต้รวจสอบกจิการ,

และข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้

 ข้อ 17 กำรให้ออกจำกสหกรณ์ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดๆ

ดังต่อไปนี้

                   (1)   ขาดหรือส่งไม่ครบจ�านวนเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสองงวดติดต่อกัน หรือรวมถึงสี่งวดโดย

มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ 

                    (2)   น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

                  (3)   ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการก�าหนด 

                    (4)   ขาดหรือส่งไม่ครบเงินงวดช�าระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรือผิด นัดการส่งเงิน

งวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามงวดส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ

  (5)   ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สิน

ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
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                  (6)   จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุ

ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ

 เมือ่คณะกรรมการด�าเนนิการได้สอบสวน พจิารณาปรากฏว่าสมาชกิหรือสมาชกิสมทบมเีหตใุดๆ ดงักล่าว

ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ�านวนกรรมการ

ด�าเนินการที่เข้าประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

 ข้อ 19  สมำชิกที่โอนหรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ�ำโดยไม่มีควำมผิด สมาชิกที่โอนหรือออก

จากราชการ หรืองานประจ�า ตามข้อ 4(3) โดยไม่มคีวามผดิ เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืน

ไร้ความสามารถ หรือต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย เมื่อมิได้ลาออกจากสหกรณ์ และส่งค่าหุ้นมาไม่น้อยกว่า 150 (หนึ่งร้อย

ห้าสิบ) เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 90,000 (เก้าหมื่น) บาท ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยอาจมิต้องส่งเงินค่าหุ้น

รายเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่สมาชิกเช่นว่านั้นเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการ ได้พิจารณาทุนเรือนหุ้น อายุการเป็นสมาชิก และ

หลักประกันส�าหรับเงินกู้แล้ว อาจให้กู้ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

 ข้อ 20  กำรจ่ำยคืนจ�ำนวนเงินของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบผู้ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมาชิก

หรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 15(1), (2), (3), (7), (8) และ (9) นั้นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น

ผู้มีสิทธิ์ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ส�าหรับปีที่ขาดจากสมาชิกภาพนั้น หรือจะ

เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพ โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพนั้น

ด้วย เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่ได้มมีติให้จัดสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีนัน้แล้วกไ็ด้สดุแต่จะเลอืก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนัน้สหกรณ์

จะจ่ายคืนให้ตามข้อก�าหนดว่าด้วยการรับเงินฝากในข้อบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ์ ในกรณีที่ผู้ฝากถึงแก่กรรม

ในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของเงินฝากแต่ละประเภทของ

สหกรณ์ตามปกติโดยมิต้องค�านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงด้วยเหตุอื่นของประกาศให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์

 ถ้าในปีใด จ�านวนค่าหุ้นถอนคืนเนื่องจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบ

แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก

หรือสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ขาด

จากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้โอนหรือออกจากราชการหรืองานประจ�าตามข้อ 4(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ

 ในกรณทีีส่มาชกิหรือสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามข้อ 15(4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น

เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตาม

กฎหมายล้มละลาย

 ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 15(5) และ (6) นั้น สหกรณ์

จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้

ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คนืตัง้แต่ประจ�าปีทีข่าดจากสมาชกิภาพแต่อย่างใดเลย ส่วนเงินรับฝาก

และดอกเบี้ยนั้น แม้ในระหว่างการฝากยังไม่ครบสัญญาสหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของ

เงินฝากแต่ละประเภทของสหกรณ์โดยทันที  

 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก
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สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ�าปี และให้ค�านวณเงินค่าหุ้น จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน�าทุน

เรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน�ามาเฉลี่ยโดยใช้จ�านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค�านวณ 

    เมื่อสหกรณ์มีการค�านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้องค�านวณมูลค่าเงิน

ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก�าหนดไว้ในข้อ 24 จนกว่าสหกรณ์

ไม่มียอดขาดทุนสะสม

 ข้อ 27  กำรงด และลดส่งเงนิค่ำหุน้รำยเดือน สมาชกิทีไ่ด้ส่งเงินค่าหุน้รายเดอืนได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อย

ห้าสบิเดอืนและมทีนุเรือนหุน้ไม่น้อยกว่า 90,000 (เก้าหมืน่) บาท และต้องไม่มหีนีส้นิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้�า้ประกนั

เว้นแต่มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าหนี้จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลงต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ ใน

ข้อ 25 ก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 39  กำรควบคุมหลักประกัน และกำรเรียกคืนเงินกู้หรือสินเช่ือ ให้คณะกรรมการด�าเนินการตรวจ

ตราควบคมุให้เงินกูห้รือสนิเชือ่ทกุรายมหีลกัประกนัตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ และเมือ่คณะกรรมการด�าเนนิการ

เห็นว่าหลกัประกนัส�าหรับเงินกูห้รือสนิเชือ่รายใดเกดิบกพร่อง ผูกู้ห้รือผูรั้บสนิเชือ่จะต้องจัดการแก้ไขให้คนืดภีายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้หรือสินเชื่อไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก�าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง

พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค�านึงถึงก�าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

                 (1)   เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้หรือผู้รับสินเช่ือขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ

                   (2)   เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด�าเนินการว่าผู้กู้หรือผู้รับสินเชื่อน�าเงินกู้หรือสินเชื่อไปใช้ผิด

ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้หรือสินเชื่อนั้น

                   (3)   เมือ่คณะกรรมการด�าเนนิการเห็นว่าหลกัประกนัส�าหรับเงินกูห้รือสนิเชือ่เกดิบกพร่อง และ

ผู้กู้หรือผู้รับสินเชื่อมิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด 

                   (4)   เมื่อขาดหรือส่งไม่ครบเงินงวดช�าระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่ง

เงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามงวดส�าหรับเงินกู้หรือสินเชื่อรายหนึ่งๆ

 ในกรณทีีผู่ค้�า้ประกนัจะต้องรับผิดช�าระหนีแ้ทนผู้กูห้รือผู้รับสนิเช่ือตามทีก่ล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถ

ช�าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค�้าประกันร้องขอ คณะกรรมการด�าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค�้าประกันเป็นงวด

รายเดือนจนเสร็จ ตามท่ีผู้กู้หรือผู้รับสินเชื่อได้ท�าหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ หรืออาจขยายงวดช�าระหนี้ได้ตามสมควรแต่ท้ังนี้

ไม่เกิน 240 (สองร้อยสี่สิบ) งวด ก็ได้

 ข้อ 64 ผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้

ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ�านวนสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”

 กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่า

ปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
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 ให้คณะกรรมการด�าเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

กิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด และน�าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่

ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย 

  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาสองปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลาแล้ว

ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้าได้

   การพ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้

  (1)   ถึงคราวออกตามวาระ

                    (2)   ตาย

                   (3)   ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 

                    (4)   ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล ออกจากต�าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

                    (5)   นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 ข้อ 65  อ�ำนำจหน้ำทีข่องผูต้รวจสอบกจิกำร ผูต้รวจสอบกจิการมอี�านาจหน้าทีต่รวจสอบ การด�าเนนิงาน

ทั้งปวงของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ

  (1)   ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน

ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

  (2)   ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ

ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน�าแก่คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทาง

ปฏิบัติในกิจการนั้นๆ

                  (3)   ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ

หลักประกัน

                  (4)   ตรวจสอบการปฏบัิตงิานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ

สหกรณ์

  (5)   ประเมนิความมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

  (6)   สอบทานระบบการปฏบัิตงิานของสหกรณ์ เพือ่ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ นายทะเบียน

สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงค�าสั่งของส่วนราชการที่ก�ากับดูแลก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ

                  (7)   ตรวจสอบและสอบทานระบบ การควบคมุ ดแูลรักษาทรัพย์สนิของสหกรณ์ วเิคราะห์และ

ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
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                  (8)   ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล

การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ

ค�าสัง่ ระเบยีบ ค�าแนะน�า แนวปฏบิติัทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ตรวจสอบการจัดท�ารายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชกิได้รับทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน รวมท้ังได้มกีารจัดส่งข้อมลูรายงานทางการเงินตามแบบและ

รายการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

                   (9)   ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์

ด้านการบริหารความเสีย่งสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกีย่วกบัการก�าหนด

นโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

                 (10) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน

ติดตาม และดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกหนี้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดในสัญญา ตรวจสอบการวาง

กลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  (11) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายท่ีก�าหนด

และเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ด�าเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

                 (12) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงกรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่ง

ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

การฝ่าฝืนระเบียบ ค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและ

น�าเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

                 (13) ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง

แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค�าสั่งต่างๆ ของสหกรณ์

                   (14) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์หรือ

กิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์

 การตรวจสอบกิจการและการด�าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ

การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด

    ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือนและประจ�าปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะ

เป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการด�าเนินการในการประชุม

ประจ�าเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

 กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง

ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ หรือค�าแนะน�าของทางราชการ รวมทั้งข้อ

บังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค�าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผล
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การตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการทันทีเพ่ือด�าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวต่อส�านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์  และส�านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่ก�ากับดูแลโดยเร็ว

  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และส�าเนารายงานผลการแก้ไขและ

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกจิการต่อส�านกังานตรวจบัญชสีหกรณ์  ส�านกังานสหกรณ์จังหวดัหรือส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครที่ก�ากับดูแล 

 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือ

หากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น

  การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวำระที่ 13 พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และตาม

ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563

 ประธำน  แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 10(7)

ประกอบมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ใน

การประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 เร่ือง

ข้อก�าหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558

 ข้อ 2. ในประกาศนี้

  “ธนาคาร”   หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมาย

       เฉพาะจัดตั้งขึ้นซ่ึงประกอบกิจการภายใน

       ราชอาณาจักร

  “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้   

  “หุ้นกู้”   หมายความว่า   หุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

       ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง และ

       หุ้นกู้ที่ไม่ก�าหนดอายุไถ่ถอน

 ข้อ  3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

  (1)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

  (2)   ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคาร

เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด

  (3)   ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

  (4)   บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซ่ึง
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สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

  (5)   ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ

ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต้ังแต่ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  (6)   หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่

ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

  (7)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ข้อ  4  การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์และต้องผ่าน

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 ข้อ  5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ เร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า

เป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

 ข้อ  6 ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เป็นไปด้วยความสะดวก

คล่องตวั มัน่คง และเกดิผลตอบแทนการลงทนุทีด่ ีคณะกรรมการด�าเนนิการ จึงขอเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนมุตัใิห้คณะกรรมการ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด น�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามแนวทางการลงทุนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตาม

ความใน

 1.  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

 2.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ

สหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 3, ข้อ 4

 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) นั้น ตามความข้อ 4 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั มทีนุส�ารอง จ�านวน 2,202.16 ล้านบาท รวมกบัวงเงินทีจ่ะได้รับการจดัสรรจากก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี 2563 อีกจ�านวน 132.50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,334.66 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 268.81 ล้านบาท

ตามข้อ 3(7) จึงมีเงินที่จะลงทุนอีกจ�านวน 2,065.85 ล้านบาท)

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวำระที่ 14 เรื่องอื่นๆ

14.1 นำยระเบียบ ป้อมสุข ท.557 เสนอว่า

 (1)  ขอให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือเจ้าหน้าที ่สอ.มม.เป็นเจ้าภาพงานศพของสมาชิกผูเ้สยีชีวติ

เพื่อเป็นประเพณีตลอดไป   
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 (2) ถามว่า สอ.มม.จะน�าเงินไปลงทุนท�าอุตสาหกรรมวัคซีนได้หรือไม่

  ประธำน  แจ้งว่า การที่ สอ.มม.จะน�าเงินไปลงทุนท�าอุตสาหกรรมวัคซีนไม่สามารถท�าได้ เพราะไม่ได้อยู่

ในวัตถุประสงค์ของ สอ.มม.

มต ิ ที่ประชุม รับทราบ

14.2 นำงสำวพิริยำ ศิริวรรณ ท.41877 ถามว่า งบดุลของเดิมในส่วนของการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2563

ข้อ 3 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวนเงินน้อยลง แต่คิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่มข้ึน เช่นเดียวกับเงินโบนัสเจ้าหน้าท่ี

ไม่แน่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดในแต่ละส่วน

มต ิ ที่ประชุม ประธานขอรับไว้พิจารณา

14.3 นำยสุทิน กว้ำงใจทะเล ท.22767 เสนอว่า

 (1) จากการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ เป็นท่ี

พึงพอใจของสมาชิกส�าหรับผู้ท่ีร่างกายไม่แข็งแรง ผู้สูงอายุ เพราะได้รับความสะดวก ไม่ล�าบากในการเดินทาง จึงขอเสนอให้

การเลือกต้ังคร้ังต่อๆ ไป ควรจะอ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกกลุ่มร่างกายไม่แข็งแรง ผู้สูงอายุ เพราะไม่สะดวกในการ

เดินทาง สามารถเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้

มต ิ ที่ประชุม ประธานขอรับไว้พิจารณา

 (2) เพือ่แสดงความบริสทุธ์ิใจ งบการเงินต้องเปิดเผย ขอให้มกีารชีแ้จงโบนสักรรมการ และเจ้าหน้าท่ี

พร้อมๆ กับชี้แจงเรื่องเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 

 ประธำน  แจ้งว่า เร่ืองการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินรายได้ของกรรมการทั้งหมดนั้น ซ่ึงขณะนี้กฎ

กระทรวงก�าลังจะออกเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ ต่อไปจะออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่ากรรมการท่านใดได้โบนัสเท่าไรบ้าง

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

14.4 นำยภณัฐพนธ์ ไทรแก้ว ท.20527 ถามว่า เงินที่ลงทุนกับ บมจ.การบินไทย มีโอกาสที่จะได้คืนไหม และ

จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไรถึงจะได้คืน หรืออาจจะเป็นหนี้สูญ

มต ิ ที่ประชุม ประธานขอรับไว้พิจารณา

14.5 นำงสำวชมชื่น สมประเสริฐ ท.10210 ถามว่า

 (1) สอ.มม.จะ จ�ากัดเงินฝากคนละไม่เกินจ�านวน 2 ล้านบาท ต่อเดือนจะด�าเนินการไปถึงเมื่อไหร่

เพราะเหตุผลใด

มต ิ ที่ประชุม ประธานขอรับไว้พิจารณา

 (2) จะมีการเชื่อมบัญชี สอ.มม.กับธนาคารอื่นนอกจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือไม่ เช่น บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 ประธำน  แจ้งว่า สอ.มม.ได้ท�าสญัญาข้อตกลงกบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทยไว้แล้ว 5 ปี จึงไม่สามารถเชือ่ม

กับธนาคารอื่นได้ตามสัญญา

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  

14.6 นำยไตรภพ ดอกไม้ ท.28470 ถามว่า ค่าใช้จ่ายในการประชมุใหญ่สามญัปี 2562 จ�านวนเงิน 4,298,858.56

บาท ประจ�าปี 2563 จ�านวนเงิน 10,189,438.98 บาท เพิ่มขึ้น 5,890,580.42 บาท เพราะเหตุใด

 นำยชูวิทย์ ผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2562 ได้มีการจัดท�าของที่ระลึกคาบเกี่ยวกับระหว่างปี 2563 เงิน
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บางส่วนจึงน�ามาจ่ายในปี 2563 ท�าให้งบของปี 2563 สูงกว่าปี 2562

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

14.7 นำยภณัฐพนธ์ ไทรแก้ว ท.20527 เสนอว่า สมาชิกที่กู้สามัญ ควรจะเปลี่ยนผู้ค�้าประกันได้ โดยให้บุคคล

ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวเป็นผู้ค�้าประแทนได้ ซึ่งไม่ต้องให้สมาชิกด้วยกันค�้าประกัน  

มต ิ ที่ประชุม ประธานรับไว้พิจารณา

เลิกประชุมเวลำ 15.00 น.

(นางสาวนุชนภางค์ ศรีหาผล)

เจ้าหน้าที่

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววฒนัฐศิรินทร์ สว่างแสง)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายชูวิทย์ ปุญญศิลาจารย์)

ผู้จัดการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา)

ประธานกรรมการ
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ระเบียบวาระท่ี 3

เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว

 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้วท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 49 คราวประชุม คร้ังที่

19/2564 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตของสมำชิกเมื่อครำวประชุมใหญ่สำมัญ

ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564 ดังนี้

 3.1   นางสาวพริิยา ศริิวรรณ ท.41877 ถามว่า การจัดสรรก�าไรสทุธิประจ�าปี 2563 ข้อ 5 เป็นของกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ี จ�านวนเงินน้อยลง แต่คดิสดัส่วนเปอร์เซ็นต์เพิม่ขึน้ เช่นเดยีวกบัเงินโบนสัเจ้าหน้าที ่ไม่แน่ใจรายละเอยีดเกีย่วกบั

การคิดในแต่ละส่วน

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 คราวประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้

พจิารณาแล้วเห็นว่า การคดิสดัส่วนเปอร์เซ็นต์ เป็นการคดิอตัราส่วนจากก�าไรสทุธิ ในแต่ละปี ซ่ึงในปี 2563 มกี�าไรสทุธิประจ�าปี

1,322.42 ล้านบาท และในปี 2562 มีก�าไรสุทธิประจ�าปี 1,532.22 ล้านบาท จะเป็นก�าไรสุทธิในแต่ละปีมีจ�านวนเงินไม่เท่ากัน

จึงท�าให้ฐานในการคิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ มีจ�านวนเงินที่ไม่เท่ากัน การน�าจ�านวนเงินที่ได้จากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีใน

แต่ละข้อ มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากฐานก�าไรสุทธิที่ไม่เท่ากัน จึงเปรียบเทียบจากจ�านวนเงินไม่ได้ ซ่ึงปัจจัยหลักข้ึนอยู่กับก�าไร

สุทธิประจ�าปี

 3.2   นายสทิุน กว้างใจทะเล ท.22767 เสนอว่า จากการเลอืกตัง้กรรมการสหกรณ์ทีผ่่านมา ได้มกีารจัดส่ง

บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ เป็นที่พอใจของสมาชิกส�าหรับผู้ท่ีร่างกายไม่แข็งแรง ผู้สูงอายุ เพราะได้รับความสะดวก ไม่ล�าบาก

ในการเดินทาง จึงขอเสนอให้การเลือกต้ังคร้ังต่อไปควรอ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกกลุ่มร่างกายไม่แข็งแรง ผู้สูงอายุ

เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 คราวประชุม คร้ังท่ี 19/2564 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาท่ีได้พิจารณาและได้ด�าเนินการจัดการสรรหากรรมการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Vote) (ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาได้ทางเว็บไซต์ สอ.มม. www.musaving.com “ระบบสมาชิก Online”

และทาง Mobile Application) ส่วนสมาชิกหน่วยเก็บเองที่ไม่สามารถใช้ E-vote ได้ให้ลงคะแนนทางไปรษณีย์

 3.3   นายภณฐัพนธ์ ไทรแก้ว ท.20527 ถามว่า เงินทีล่งทนุกบั บริษัท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) มโีอกาส

ที่จะได้คืนไหม และจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไรถึงจะได้คืน หรืออาจจะเป็นหนี้สูญ

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 คราวประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้

พจิารณาแล้วขอแจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางมคี�าสัง่ให้บริษัท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” เข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการ

และบริษัทฯ ได้ยืน่ขอฟ้ืนฟกูจิการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลได้มคี�าสัง่รับค�าร้องขอฟ้ืนฟกูจิการ ท�าให้บริษัทฯ เข้าสูส่ภาวะ

การพักช�าระหนี้ และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลได้มีค�าสั่งเห็นชอบให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ท�าแผน

ตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จะเร่ิมจ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้หุ ้นกู้ในปี

พ.ศ.2572 เป็นต้นไป และจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี
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ที่ประชุมมีมติ   ............................................................................................................................................................................

การเข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการของบริษัท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) คร้ังนีย่้อมส่งผลกระทบต่อ

สหกรณ์บ้างพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อรายได้ของสหกรณ์ทีไ่ม่เป็นไปตามความคาดหมายเดมิ อย่างไรกต็าม

สอ.มม.ได้ท�าการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนร้อยละ 5 ของจ�านวนเงินที่ลงทุน

ตามค�าแนะน�าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลให้อัตราเงินปันผลปีนี้ลดลง

 3.4   นางสาวชมชื่น สมประเสริฐ ท.10210 ถามว่า สอ.มม.จะจ�ากัดเงินฝากคนละไม่เกินจ�านวน

2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อเดือน จะด�าเนินการไปถึงเมื่อไหร่ เพราะเหตุผลใด

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนจ�านวนเงินฝากแต่ละเดือนจาก 2,000,000 (สองล้าน) บาท เป็น 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท เมื่อสมาชิก

น�าเงินฝากเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีอยู่กับ สอ.มม. โดย สอ.มม.จะรับเงินฝากจากสมาชิกไม่เกินเดือนละ 5,000,000 (ห้าล้าน) 

บาท ต่อหนึ่งเลขทะเบียนสมาชิกรวมกันทุกประเภทบัญชี ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ�าทวีทรัพย์ท่ีสมาชิกสามารถฝากเงินได้ไม่

เกิน 1 (หนึ่ง) บัญชีต่อเลขทะเบียนสมาชิกและไม่เกิน 25,000 (สองหมื่นห้าพัน) บาท ทั้งนี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 

เป็นต้นไป

 3.5  นายภณัฐพนธ์ ไทรแก้ว ท.20527 เสนอว่า สมาชิกที่กู้สามัญ ควรจะเปลี่ยนผู้ค�้าประกันได้ โดยให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวเป็นผู้ค�้าประกันแทนได้ ซึ่งไม่ต้องให้สมาชิกด้วยกันค�้าประกัน

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49 คราวประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้

พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้เงินกู้แก่สมาชิกต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของสหกรณ์ จึงจ�าเป็นต้องให้มหีลักประกันสมาชิกผู้กู้

จ�าเป็นต้องหาหลกัประกนั สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นระบบการเงินแบบเพือ่นช่วยเพือ่นโดยการน�าเงินฝากของสมาชกิไปให้สมาชกิ

ด้วยกันกู้เงินไปใช้เพื่อการอันจ�าเป็น ดังนั้นการกู้เงินโดยใช้บุคคลค�้าประกันจ�าเป็นต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องไม่เป็น

คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้

ส�าหรับการเปลี่ยนผู้ค�้าประกัน จะเปลี่ยนผู้ค�้าประกันได้ เมื่อผู้ค�้าประกันพ้นสภาพสมาชิกจากต้น

สังกัด จึงเห็นว่าระเบียบที่ก�าหนดไว้เหมาะสมแล้ว
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เลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 50 ประจ�ำปี 2565

ที่ประชุมมีมติ   ............................................................................................................................................................................

 ตามที ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ�ากดั (สอ.มม.) ได้ท�าการสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ

ขึน้ โดยในการสรรหากรรมการในคร้ังนี ้ได้ด�าเนนิการในรูปแบบลงคะแนนสรรหาทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Vote) ส�าหรับสมาชกิ

ที่ได้ท�าการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า และเปิดท�าการลงคะแนนในวันจันทร์ที่ 13, วันอังคารที่ 14, วันพุธที่ 15 และวันพฤหัสบดี

ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 และสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนมารับบัตรลงคะแนนสรรหาด้วยตนเอง โดยการหย่อนบัตรลงคะแนน

ในกล่องหย่อนบัตร ณ ส�านักงานสหกรณ์ และทางไปรษณีย์ส�าหรับสมาชิกสังกัดเก็บเองและวิทยาเขตต่างๆ เพื่อสรรหา

กรรมการด�าเนินการ 7 คน นั้น บัดนี้ได้กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 50 ประจ�าปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

2565 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ดังนี้

กรรมกำรเขตพญำไท 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์     12,456 คะแนน

 2. ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ ์   12,063 คะแนน

 3. นายไพโรจน์  นวลคล้าย   11,006 คะแนน

กรรมกำรเขตบำงกอกน้อย 1. ผศ.นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย   11,903 คะแนน

 2. นางสาวพิมพร  รัตนโชติ   10,967 คะแนน

 3. นางขวัญจิต  ศิริเชิดชูโต     8,063 คะแนน

กรรมกำรเขตศำลำยำ 1. นายชยันต์  ทัศนียะเวช     7,422 คะแนน

สมาชิกมีสิทธิออกเสียงสรรหาทั้งสิ้น 42,621 คน มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงสรรหา 30,601 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80
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รับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2564

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

เรียนท่ำนสมำชิกผู้มีเกียรติ           
 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ขอเสนอผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564
ดังต่อไปนี้           
 1. รำยงำนกิจกำร           
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม
2515 และได้เร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2516 เป็นต้นมา นับเป็นปีที่ 49 แห่งการด�าเนินงานของสหกรณ์
ซ่ึงได้เจริญก้าวหน้าและได้รับความเชื่อถือจากท่านสมาชิกเป็นอย่างดีตลอดมา จนกระทั่งท�าให้สหกรณ์ของเราได้มีหลักฐาน
เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงมาจนกระทั่งในปัจจุบัน
    1.1 การรับสมัครสมาชิกสิ้นปี 2564 มีสมาชิกทั้งหมด 43,325 คน (เพิ่มขึ้น 939 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22)
จ�าแนกเป็น สมาชิกหลัก 42,856 คน และสมาชิกสมทบ 469 คน    
    1.2 การระดมทุน เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการกู้ยืมได้ทั่วถึงกันทุกๆ คน สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมประจ�าปี เป็น
จ�านวนเงิน 15,000,000,000.00 บาท โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564
                  1.2.1 ทนุเรือนหุน้ มทีัง้สิน้ 22,247,058,860.00 บาท (เพิม่ขึน้ 1,422,083,620.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 6.83)
                  1.2.2 เงินรับฝาก ได้รับความช่วยเหลือและความไว้วางใจจากสมาชิกอีกเป็นจ�านวนมาก ได้น�าเงินมาฝาก 
เพื่อให้สหกรณ์ได้น�ามาหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมและหาผลประโยชน์ ในปี 2564 สหกรณ์มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น
49,932,502,042.83 บาท (เพิ่มขึ้น 2,306,035,989.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.84)
    1.3 การบริการเงินกู้ สหกรณ์ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกทุกๆ คน โดยค�านึงถึง
ความเดือดร้อนของสมาชิกและความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์เป็นหลัก ซึ่งในปี 2564 ได้จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน สามัญ และเงิน
กู้พิเศษ โดยได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเงิน 5,026,118,900.00 บาท โดยจ่ายให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้ดังนี้
                  1.3.1 การกูฉ้กุเฉนิ สหกรณ์ได้จ่ายเงินกูฉ้กุเฉนิให้แก่สมาชกิทกุๆ คนทีม่ปัีญหาด้านการเงินอย่างรีบด่วน โดย
ให้จ่ายทุกๆ วันและเปิดโครงการให้กู้เงินฉุกเฉินปันผล เงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม และเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษแก่สมาชิกในสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในปี 2564 ได้จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินปันผล เงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม และ
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ ไปรวมเป็นจ�านวนเงิน 380,601,900.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของเงินให้กู้ทั้งหมด) 
                   1.3.2 การกู้สามัญ สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ทุกๆ คน
ที่ได้ยื่นค�าขอกู้ถูกต้องตามระเบียบ จากการบริการเงินกู้แก่สมาชิก ซ่ึงในปี 2564 ได้จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกและให้สมาชิกกู้
โครงการเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้สถาบันการเงิน เงินกู้สามัญเอทีเอ็มและเงินกู้สามัญดิจิทัล เป็นเงิน 4,035,221,500.00 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 80.29 ของเงินให้กู้ทั้งหมด)
                   1.3.3 การกูพ้เิศษ คณะกรรมการด�าเนนิการเพิม่ความระมดัระวงัในการให้กูพ้เิศษ โดยค�านงึถงึความปลอดภยั
และความมัน่คงของสหกรณ์ แต่กย็งัสนบัสนนุให้สมาชกิมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ปรับปรุงบ้านพักอาศยั มกีารประกอบอาชพี
เป็นหลักฐานมั่นคง ซ่ึงในปี 2564 ได้จ่ายเงินกู้พิเศษให้แก่สมาชิกไปเป็นจ�านวนเงิน 610,295,500.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ
12.14 ของเงินให้กู้ทั้งหมด)
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                   1.3.4 ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัไม่คลีค่ลาย
และเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ได้ด�าเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของสมาชิก โดยจัดท�า
โครงการพักช�าระหนี้ต้นเงินกู้แต่ดอกเบี้ยยังคงช�าระเป็นปกติทุกเดือน จ�านวน 3 ครั้ง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 (เก้า) งวดเดือน 
ซึ่งในปี 2564 สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง
    1.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นการอ�านวยประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิก ครอบครัวสมาชิก เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 119,339,341.00 บาท ดังต่อไปนี้
                  1.4.1 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีมีรายได้น้อยและเรียนดี
    สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประเภททุนรางวัลการศึกษาดีเด่น ทุนส่งเสริมการศึกษา
และทุนอดุหนนุการศกึษา โดยได้น�าเงินทนุนัน้เข้าบญัชเีงินฝากของสมาชกิท่ีมอียูก่บัสหกรณ์ เมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
รวม 6,903 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,172,300.00 บาท จ�าแนกได้ดังนี้
   
      (1) ทนุรางวัลการศกึษาดเีด่นบตุรสมาชกิ  121 ทนุ เป็นเงิน    409,500.00  บาท   แยกเป็น
               - ประถมศึกษา                        59 ทุน ทุนละ      3,000.00  บาท
               - มัธยมศึกษาตอนต้น      31 ทุน ทนุละ      3,500.00  บาท
               - มัธยมศึกษาตอนปลาย       30 ทุน ทนุละ      4,000.00  บาท
              - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ        1 ทุน ทนุละ      4,000.00  บาท
      (2) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก        80 ทุน เป็นเงิน     380,000.00  บาท   แยกเป็น
               - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        20 ทุน ทนุละ      4,000.00  บาท
          - ปริญญาตรี        60 ทุน ทนุละ       5,000.00  บาท
     (3) ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก  6,702 ทุน เป็นเงิน   9,382,800.00  บาท   แยกเป็น
               - อนุบาล       604 ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
               - ประถมศึกษา     2,916 ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
               - มัธยมศึกษาตอนต้น    1,298 ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
               - มธัยมศกึษาตอนปลาย,    1,098 ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
      ประกาศนยีบตัรวชิาชพี
              - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      56  ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
             - ปริญญาตรี      729 ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
            - เด็กพิเศษ          1 ทุน ทนุละ       1,400.00  บาท
        1.4.2 ทุนสาธารณประโยชน์ส�าหรับสมาชิก      952 ราย เป็นเงิน   8,755,500.00  บาท   ดังนี้
     (1) สงเคราะห์เมื่อคู่สมรสถึงแก่กรรม     63 ราย  เป็นเงิน   1,656,000.00  บาท
     (2) สงเคราะห์เมื่อบุตรถึงแก่กรรม        16 ราย เป็นเงิน     189,500.00  บาท
     (3) สงเคราะห์เมือ่บดิาหรือมารดาถงึแก่กรรม  762 ราย  เป็นเงิน   6,449,000.00  บาท
     (4) สงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ        1 ราย  เป็นเงิน      20,000.00  บาท
     (5) สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย      2 ราย  เป็นเงิน      23,000.00  บาท
     (6) ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย      103 ราย  เป็นเงิน     402,000.00  บาท
     (7) ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย          5 ราย  เป็นเงิน      16,000.00  บาท
        1.4.3 ทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก        87 ราย  เป็นเงิน   3,260,000.00  บาท
        1.4.4 ทุนเกษียณอายุของสมาชิก      462 ราย  เป็นเงิน 10,944,000.00  บาท
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        1.4.5 ทุนสะสมพิเศษส�าหรับสงเคราะห์สมาชิก 110  ราย  เป็นเงิน 20,850,000.00  บาท

        1.4.6 ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส   1,112 ราย  เป็นเงิน 30,810,000.00  บาท

                 แยกตามอายุดังนี้

          อายุ    65 ปี      จ�านวน   391 ราย เป็นเงิน 10,325,000.00 บาท

          อายุ    70 ปี   จ�านวน   360 ราย เป็นเงิน 10,135,000.00 บาท

          อายุ    75 ปี     จ�านวน   225 ราย เป็นเงิน  6,455,000.00 บาท

         อายุ    80 ปี      จ�านวน   104 ราย เป็นเงิน  2,990,000.00 บาท

         อายุ    85 ปี      จ�านวน    30 ราย เป็นเงิน     845,000.00 บาท

         อายุ    90 ปี      จ�านวน      2 ราย เป็นเงิน      60,000.00 บาท

        1.4.7  ทุนบ�านาญสมาชิก      จ�านวน   4,631 ราย เป็นเงิน 27,786,000.00 บาท

        1.4.8  ทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก จ�านวน   1,685 ราย เป็นเงิน  4,848,000.00 บาท

        1.4.9  ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ จ�านวน    14 ราย เป็นเงิน  1,913,541.00 บาท

   1.5   การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อองค์การอื่นด้านการกุศล ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ อนุรักษ์

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องในโอกาสต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,290.00 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

        1.5.1  การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชุมชน สหกรณ์มอบเงินสนับสนุน โรงเรียนบ้านหัวเขา

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน และระบบสาธารณูปโภค ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 100,000.00 บาท

        1.5.2  การจ่ายสวสัดกิารแก่ผูม้อีปุการะคณุต่อสหกรณ์ กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เป็นเงิน 23,290.00 บาท

        1.5.3  เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์อื่น เป็นเงิน 55,000.00 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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5

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ากัด 

มูลนิธิคนตาบอดไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ากัด 

กรมทรัพยากรธรณี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด

3,000.00 

1,000.00 

3,000.00

1,000.00 

3,000.00

สนับสนุนกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 ในวันอาทิตย์

ที่ 17 มกราคม 2564

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วย

คนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานท�า”

ร่วมท�าบุญในวันครบรอบ 41 ปี การก่อต้ังสหกรณ์ เพื่อสมทบทุน

ในการสร้างซุ้มประตูวัดป่าอิสระธรรม (หลวงปู่สูนย์) ในวันอาทิตย์

ที่ 1 สิงหาคม 2564

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี

2564 เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดวรนายกรังสรรค์

เจติยบรรพตาราม ต�าบลบางปะหัน อ�าเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

สนบัสนนุงบประมาณในการจัดกจิกรรม “โครงการเพือ่น้อง โครงการ

7” โรงเรียนบ้านนาหลวง ต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ใน

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

 ล�ำดับที่ รำยละเอียด หน่วยงำน จ�ำนวนเงิน
(บำท)
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16

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ากัด

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 1

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ส�านักงานประกันสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จ�ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ากัด

1,000.00 

1,000.00 

3,000.00

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00

 

2,000.00 

2,000.00 

3,000.00 

1,000.00 

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจ�าปี 2564 ณ วัดหนองแคน 

(บ้านหนองบาก) ต�าบลกระจาย อ�าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวัน

ศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากศุลเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประจ�าปี 2564 เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด

ต�าบลเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 16

พฤศจิกายน 2564

ร่วมท�าบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจ�าปี 2564 ณ วัดสวนป่าน

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่

24 ตุลาคม 2564

ร่วมท�าบญุสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี 2564

เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดคีรีวิหาร พระอารามหลวง

ต�าบลชาก อ�าเภอเมอืงตราด จังหวดัตราด ในวนัเสาร์ท่ี 6 พฤศจกิายน

2564

สนบัสนนุเงินงบประมาณเพือ่ร่วมโครงการ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูกระบี่ จ�ากัด เพื่อจัดหารายได้ส�าหรับช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่

เป็นผู้ป่วยติดเตียง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สนับสนุนเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประจ�าปี 2564 ให้กับโรงพยาบาลอ่าวลึกและโรงพยาบาลคลองค่อม 

จังหวัดกระบี่

ร่วมท�าบุญถวายผ้ากฐิน ประจ�าปีพุทธศักราช 2564 เพื่อน�าไปถวาย

พระสงฆ์ทีจ่�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วดับางเขยีด อ�าเภอสงิหนคร

จังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ร่วมท�าบุญครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ากัด

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

ร่วมท�าบุญถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานประจ�าปี 2564 ณ วดับวังาม

พระอารามหลวง ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2564 ณ วัดโนน

ศรีสะอาด บ้านปากชม หมู่ 1 ต�าบลปากชม อ�าเภอปากชม จังหวัด

เลย ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

 ล�ำดับที่ รำยละเอียด หน่วยงำน จ�ำนวนเงิน
(บำท)
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ร่วมท�ำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนของคณะแพทยศำสตร์

ศิริรำชพยำบำล ประจ�ำปี 2564 ณ วัดดุสิดำรำมวรวิหำร ในวันศุกร์

ที่ 12 พฤศจิกำยน 2564

ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้ำภำพสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ฌำปนสถำน (เมรุ)

วัดสว่ำงสุทธำรำม บ้ำนหนองกุง ต�ำบลศิลำ จังหวัดขอนแก่น

ร่วมท�ำบุญสมทบในกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ�ำปี

พ.ศ.2564 วัดพระนำรำยณ์มหำรำชวรวหิำร อ�ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

จังหวัดนครรำชสีมำ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2564

ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสำมัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหำสำรคำม 

จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 ณ วัดโนนตูม หมู่ที่ 2 ต�ำบลเกิ้ง อ�ำเภอเมือง

มหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม ในวันเสำร์ที่ 6 พฤศจิกำยน 2564

ร่วมเป็นเจ้ำภำพสำมัคคีสร้ำงรัตนมณฑปหลวงพ่อมณีเชษฐำ

ณ วัดจอมมณี อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย ในวันอำทิตย์ที่ 31 

ตุลำคม 2564

ร่วมบริจำคเงินช่วยเหลือเพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้กับ

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ และโรงพยำบำลเลิดสิน ในวันที่

4 พฤศจิกำยน 2564

ร่วมท�ำบุญครบรอบ 29 ปี กำรก่อตั้งสหกรณ์และท�ำบุญทอดผ้ำป่ำ

ในวันอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2564

สนบัสนนุกำรจดักจิกรรมให้แก่ผูป่้วยเดก็ เนือ่งในงำนวนัเดก็แห่งชำติ

ในวันเสำร์ที่ 8 มกรำคม 2565

ร่วมสมทบทุน กิจกรรม “ปันน�้ำใจ เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 ให้โรงเรียนที่

ขำดแคลน ณ โรงเรียนบ้ำนหินตั้ง อ�ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ใน

วันเสำร์ที่ 8 มกรำคม 2565

ร่วมท�ำบุญสร้ำงโรงครัว-โรงอำหำร ณ ส�ำนักปฏิบัติธรรมบำงหว้ำ

น้อย (หลวงพ่อโบสถ์น้อย บำงเลน) หมู่ 7 บ้ำนบอนใหญ่ ต.บัว

ปำกท่ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม

บริจำคเงิน เนื่องในวันมหิดล ประจ�ำปี 2564

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

มหำวิทยำลัยมหิดล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหำสำรคำม จ�ำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขหนองคำย 

จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยุกำรบินแห่ง

ประเทศไทย จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำ

จังหวัดนครรำชสีมำ จ�ำกัด

งำนกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์

ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำมำธิบดี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด

วัดอมรินทรำรำมวรวิหำรและคณะสงฆ์

ศิริรำชมูลนิธิ

10,000.00 

1,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

3,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

5,000.00

	 ล�ำดับที่	 รำยละเอียด	 หน่วยงำน จ�ำนวนเงิน
(บำท)
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    1.6  กำรจัดสรรก�ำไร คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้เสนอแนะในกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 โดยมุ่งหมำย

จะให้เกิดควำมมั่นคงแก่สหกรณ์และให้ผลก�ำไรที่เกิดขึ้นกลับคืนสู่สมำชิกให้มำกท่ีสุด ดังรำยละเอียดในระเบียบวำระท่ี 9

            กำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ นอกจำกจะได้รับควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดีจำกสมำชิกของ

เรำแล้วสหกรณ์ยังได้รับควำมอนุเครำะห์จำก ท่ำนอธิกำรบดี ท่ำนคณบดี ผู้อ�ำนวยกำรสถำบัน, ศูนย์, ส�ำนัก, โครงกำร,

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลและผู้อ�ำนวยกำรกอง ตลอดจนเจ้ำหน้ำทีต่่ำงๆ ทีส่หกรณ์ได้ใช้สถำนทีท่�ำงำนและอ�ำนวยควำมสะดวก

ทกุๆ อย่ำงในกำรปฏบัิตงิำนของเจ้ำหน้ำทีท้ั่งในเวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำรเป็นอย่ำงดตีลอดมำ

            นอกจำกนี ้ สหกรณ์ยงัส่งรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรให้สหกรณ์จังหวดักรุงเทพมหำนครตำม

ค�ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมระเบียบและ

กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์

         2.			สมำชิกภำพในวันสิ้นป ี      

    สมำชิกในวันสิ้นปี  43,325 รำย

       - สมำชิกหลัก   42,856 รำย

       - สมำชิกสมทบ      469 รำย

    สมำชิกมีหนี้กับสหกรณ์  22,090 รำย

    สมำชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์  21,235 รำย

         3.   ฐำนะกำรเงินเปรียบเทียบปีที่แล้ว

 

3.1   ทนุเรือนหุ้นทีช่�ำระแล้ว

3.2   ทนุส�ำรองและทนุอืน่ๆ

3.3   เงินกองทุนสวสัดกิำรและเงินส�ำรองบ�ำเหนจ็เจ้ำหน้ำท่ี

3.4   เงินกองทุนสวสัดกิำรต่ำงๆ ของสมำชกิ

3.5   เงินรับฝำกจำกสมำชกิ

3.6   เงินค้ำงจ่ำยและหนีส้นิอืน่ๆ

3.7   ทนุด�ำเนนิกำรทัง้หมด

3.8   เงินให้กูแ้ก่สมำชกิระหว่ำงปี

3.9   เงินต้นช�ำระคนืเงินให้กูแ้ก่สมำชกิระหว่ำงปี

3.10 เงินให้กูแ้ก่สมำชกิคงเหลอือยูท่ี่สมำชกิเมือ่สิน้ปี

3.11 เงินให้กูแ้ก่สหกรณ์อืน่ระหว่ำงปี

3.12 เงินต้นช�ำระคนืเงินให้กูแ้ก่สหกรณ์อืน่ระหว่ำงปี

3.13 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือเมื่อสิ้นปี

3.14 ก�ำไรสทุธิ

1,422,083,620.00

133,445,250.68

1,918,739.00

(22,357,347.00)

2,306,035,989.85

777,479,881.70

4,618,606,134.23

(803,878,200.00)

(516,438,739.00)

(512,901,505.00)

(217,000,000.00)

(1,024,619,927.20)

(3,166,226,177.86)

(17,901,814.34)

22,247,058,860.00

2,517,269,831.56

49,208,861.93

725,750,544.94

49,932,502,042.83

1,673,988,647.63

77,145,778,788.89

5,026,118,900.00

5,539,020,405.00

11,188,680,686.00

7,133,000,000.00

10,299,226,177.86

9,866,152,128.99

1,304,517,653.34

20,824,975,240.00

2,383,824,580.88

47,290,122.93

748,107,891.94

47,626,466,052.98

896,508,765.93

72,527,172,654.66

5,829,997,100.00

6,055,459,144.00

11,701,582,191.00

7,350,000,000.00

11,323,846,105.06

13,032,378,306.85

1,322,419,467.68

เพิ่ม	(ลด)
(บำท)

ปี	2563
(บำท)

ปี	2564
(บำท)
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         4.			ค�ำชี้แจงประกอบฐำนะเปรียบเทียบ

              4.1	 สมำชิกภำพ     

        จ�ำนวนสมำชกิเมือ่ต้นปี 42,386 รำย 

        บวก  สมำชกิเข้ำใหม่ 1,592  รำย

         -  สมำชกิหลกั 1,430  รำย

         -  สมำชกิสมทบ 162  รำย

        หกั    สมำชกิขำดจำกสมำชกิภำพ 653  รำย

         -  สมำชกิหลกั 647  รำย

         -  สมำชกิสมทบ 6  รำย

        คงเหลอืเป็นสมำชกิเมือ่สิน้ปี 43,325  รำย      

              4.2		ทนุเรือนหุน้     

        ทนุเรือนหุ้นเมือ่ต้นปี 20,824,975,240.00 บำท 

        บวก  ได้รับค่ำหุ้นระหว่ำงปี 1,609,286,300.00  บำท 

        หกั    จ่ำยคนืค่ำหุ้นเนือ่งจำกสมำชกิขำดจำกสมำชิกภำพ 187,202,680.00  บำท 

        คงเหลอืสิน้ปี 22,247,058,860.00 บำท 

        ทนุเรือนหุ้นเพิม่ขึน้ 1,422,083,620.00  บำท

              4.3		เงินรับฝำกสมำชิก

     

ยอดเงินรับฝำกเมือ่ต้นปี     35,917,364,545.64     10,886,929,307.34        822,172,200.00     47,626,466,052.98
บวก เงินรับฝำกระหว่ำงปี   11,328,857,549.45      4,823,917,973.58        792,273,716.58   16,945,049,239.61
      47,246,222,095.09     15,710,847,280.92      1,614,445,916.58   64,571,515,292.59
หกั เงนิถอนระหว่ำงปี        9,172,593,343.63     4,705,630,289.55       760,789,616.58  14,639,013,249.76
ยอดเงนิรบัฝำกคงเหลอืสิน้ปี  38,073,628,751.46    11,005,216,991.37       853,656,300.00  49,932,502,042.83         
ยอดเงินรับฝำกเพิม่ขึน้ (ลดลง)   
จ�ำนวนบญัช ี

สมำชิกเมื่อสิ้นปี	43,325	คน	มีบัญชีเงินฝำกกับสหกรณ์	43,320	คน	คิดเป็นร้อยละ	99.99

และเงินรับฝำกปีนี้เพิ่มขึ้น	2,306,035,989.85	บำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.84

เมื่อค�ำนึงถึงค่ำหุ้นที่สมำชิกถือรวมกับเงินฝำกจำกสมำชิกแล้ว	สมำชิกมีเงินออมเฉลี่ยคนละ	1,666,002.56	บำท

ออมทรัพย์ ประจ�ำ รวมประจ�ำ
(ทวีทรัพย์)

2,156,264,205.82 

51,431
118,287,684.03 

3,761
31,484,100.00 

5,057
2,306,035,989.85 

60,249
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              4.4		กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก

         5.			รำยได้และค่ำใช้จ่ำย     

       5.1   รำยได้ สหกรณ์มีรำยได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยท้ังสิ้น 2,595,798,347.69 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของทุน

ด�ำเนนิกำรทั้งหมดหรือร้อยละ 3.30 ของยอดสินทรัพย์ทั้งสิ้น

       5.2   ค่ำใช้จ่ำย สหกรณ์มีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 1,291,280,694.35 บำท คิดเป็นร้อยละ 49.75 ของรำยได้ก่อนหัก

ค่ำใช้จ่ำย 

   ส�ำหรับกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564 สหกรณ์ได้จัดจ้ำง บริษัทส�ำนักงำน สำมสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด

โดย นำยวิโรจน์ นริศวรำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3748 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มำท�ำกำรตรวจสอบให้เป็นที่

เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบทุกประกำร คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ขอเสนอรำยงำนกิจกำร งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก�ำไร

ขำดทุน และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำและด�ำเนินกำรประชุมตำมวำระ

ต่อไป

พเิศษ รวม

   14,388  441,749,760.00   18,778  6,739,000,955.00    4,047 4,520,831,476.00  37,213 11,701,582,191.00

  14,586  380,601,900.00  14,985  4,035,221,500.00      827   610,295,500.00  30,398   5,026,118,900.00

  28,974  822,351,660.00  33,763 10,774,222,455.00    4,874 5,131,126,976.00  67,611 16,727,701,091.00

  18,499  621,441,615.00  11,067  3,943,803,290.00      952   973,775,500.00  30,518   5,539,020,405.00

  10,475  200,910,045.00  22,696  6,830,419,165.00    3,922 4,157,351,476.00  37,093 11,188,680,686.00

  สญัญำ		 จ�ำนวนเงิน	(บำท)			สญัญำ		 จ�ำนวนเงนิ	(บำท)		 สญัญำ		 จ�ำนวนเงิน	(บำท)	 	สญัญำ						จ�ำนวนเงนิ	(บำท)

สำมัญฉุกเฉิน/ฉุกเฉินปันผล/
ฉุกเฉินพิเศษ

พิเศษ รวม

เงินให้กูเ้มือ่ต้นปี

บวก เงินให้กูร้ะหว่ำงปี

(240,839,715.00) 

(54.52)

ยอดเงินให้กู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

91,418,210.00 

1.36

(363,480,000.00) 

(8.04)

(512,901,505.00) 

(4.38)

หัก		เงินรับช�ำระคืนระหว่ำงปี

เงินให้กูค้งเหลอืสิน้ปี
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ที่ประชุมมีมติรบัทราบ  ...................................................................................................................................................

ล�ำดบั ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-84,000.00 36,700.00 120,700.00อ.นพ.วโิรจน์ จงกลวฒันา

โบนสั ปี 2563เบี้ยประชมุ ค่ำพำหนะ รวม
เงนิเดือน
และค่ำจำ้ง

สวสัดิกำร

ส�ำรองเลี้ยงชีพ สวสัดิกำรอื่นๆ
ช่ือ - นำมสกลุ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการและเหรญัญกิ

กรรมการ

กรรมการ

74,600.00

74,200.00

51,000.00

52,600.00

59,800.00

57,000.00

59,100.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

86,800.00

87,200.00

15,400.00

21,400.00

9,600.00

19,600.00

21,700.00

321,400.00

321,400.00

226,400.00

234,000.00

229,400.00

236,600.00

240,800.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ศ.เกยีรตคิุณสมทรง

นางสาวยุพดี

ผศ.นพ.สนัน่

ผศ.ชยัวฒัน์

รศ.นพ.สาธติ

นางศรุตยา

นางชตุมิา

เลขะกลุ

คุณประยูร

วสุิทธศิกัดิ์ชยั

วงศอ์าษา

โหตระกติย์

รองเลื่อน

หลอ่กติตวิณิชย์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรกึษา

ผูจ้ดัการ

รองผูจ้ดัการ

- -

-

-

-

-

- -

50,000.00

55,000.00

63,800.00

55,000.00

53,000.00

63,200.00

87,200.00

40,000.00

979,500.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

498,560.00

287,330.00

2,545,890.00

22,400.00

513,300.00 2,267,760.00 276,386.40 60,683.50

834,720.00 91,027.20 29,721.00

1,433,040.00 185,359.20 30,962.50

18,400.00

24,500.00

17,700.00

10,400.00

20,800.00

91,200.00

9,500.00

72,400.00

73,400.00

88,300.00

232,700.00

223,400.00

244,000.00

338,400.00

49,500.00

2,147,921.70

1,242,798.20

6,643,519.90

นางพวงทอง

นางสฟ้ีา

ผศ.ดร.อาภา

นายสมชาย

ศ.เกยีรตคิุณ นพ.วรชยั

ผศ.ดร.อาชวภ์รูชิญ์

ศ.คลนิิกเกยีรตคิุณ พญ.วรรณา

นางรชันีพร

นายชูวทิย์

นางสาวฐติพิร

ตนัวงษว์าน

ค�าพา

ภคัภญิโญ

ภู่ดว้ง

ศิรกิลุชยานนท์

นอ้มเนียน

ศรโีรจนกลุ

พงึประสพ

ปญุญศิลาจารย์

ธติศิกัดิ์สกลุ

         6.			แจ้งผลประโยชน์และค่ำตอบแทนกรรมกำร	ผูจ้ดักำร	ผูมี้อ�ำนำจในกำรจดักำร	และทีป่รึกษำสหกรณ์ออมทรัพย์

มหำวิทยำลัยมหิดล	จ�ำกัด	ประจ�ำปี	2564

              ตามที่กฎกระทรวงการด�าเนินงานและการก�ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณ์เครดติยูเน่ียน พ.ศ.2564

หมวด 4 การก�ากบัดูแลดา้นธรรมาภบิาลของสหกรณ ์ขอ้ 14(1) ก�าหนดใหส้หกรณแ์จง้ใหท้ี่ประชมุใหญ่ทราบเรื่ องผลประโยชน์

และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อี �านาจในการจดัการ และที่ปรกึษาของสหกรณ ์ไดร้บัจากสหกรณใ์นปีบญัชทีี่ ผ่านมา

โดยใหส้หกรณแ์สดงรายละเอยีดในรายงานประจ�าปีเป็นรายบคุคล

                 จงึขอแจง้รายละเอยีดผลประโยชนค่์าตอบแทนกรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ที่ปรกึษา ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี
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ระเบียบวาระท่ี 6

รับทรำบรำยงำนผู้ตรวจสอบกิจกำร	ประจ�ำปี	2564
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1. เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน      

	 เงินเดือน	 32,000,000.00  30,702,600.00   34,000,000.00   	 -	 อัตราเดิม	64	อัตรา	และส�ารอง	2	อัตรา	

	 	 	 	 	 -	 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและ	

	 	 	 	 	 	 สมาชิกที่เพิ่มขึ้น	

	 	 	 	 	 -	 ส�ารองเพื่อปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่		

	 	 	 	 	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

	 ค่าตอบแทน	 600,000.00	 	 300,000.00	 -	 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

  32,600,000.00  30,702,600.00   34,300,000.00   

2. ค่าตอบแทน      

	 ค่ารับรอง	 1,000,000.00		 247,206.31			 1,000,000.00			 -	 ค่ารับรองในการประชุมและการประชุม	

	 	 	 	 	 	 ประจ�าเดือนและอื่นๆ	

	 	 	 	 	 -	 ค่ารับรองแขกที่มาดูงานสหกรณ์	

	 	 	 	 	 -	 ค่ารับรองในงานเลี้ยงสมาชิกผู้เกษียณ	

	 	 	 	 	 	 อายุราชการ/งาน

	 	 	 	 	 -			รับรองสมาชิกอาวุโส

	 ค่าเบี้ยประชุม	 		1,600,000.00		 1,041,500.00			 1,600,000.00				-	 เบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	

	 	 	 	 	 	 ที่ปรึกษา	และผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม	

	 	 	 	 	 -	 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ

	 	 	 	 	 	 และคณะท�างานชุดต่างๆ	

	 ค่าล่วงเวลา	 	750,000.00		 560,160.00			 750,000.00				-	 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่	

	 	 	 	 	 	 ในการปฏิบัติงานนอกเวลาท�างานหรือ	

	 	 	 	 	 	 ในวันหยุด	

	 	 	 	 	 -	 งานพิเศษเป็นครั้งคราวที่มีงานรีบด่วน	

	 	 	 	 	 -	 กรณีปิดงบการเงินสิ้นปีเตรียม	

	 	 	 	 	 	 การประชุมใหญ่และจ่ายเงินปันผล	

	 ค่าตรวจสอบกจิการ,	สอบบญัช	ี 	2,000,000.00		 500,000.00			 1,000,000.00			 -	 ค่าตรวจสอบกิจการประจ�าเดือน	

	 	 และตรวจสอบภายใน		 	 	 	 -	 ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี

	 	 	 	 	 	 -			ค่าตรวจสอบภายใน

 พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี 2565

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2565 

ปี 2565

ขอตั้ง

หน่วย  :  บาท

หมวดรายจ่าย
 ปี 2564

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

จ่ายจริง

-
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	 	 	 	 	 	 -	 ค่าวางระบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศ

	 	 	 	 	 	 	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

	 ค่าตอบแทนอื่นๆ		 		400,000.00		 280,100.00			 400,000.00			 -	 ส�าหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์

	 	 	 	 	 	 	 เป็นพิเศษ	

	 	 	 	 	 -	 การท�านิติกรรมจ�านองและนิติกรรมอื่น	

	 	 	 	 	 -	 คณะท�างานเฉพาะกิจ	

	 	 	5,750,000.00		 2,628,966.31			 4,750,000.00			 	 	

3. วัสด ุ      

	 ค่าแบบพิมพ์	 	2,800,000.00		 1,959,090.73			 3,000,000.00			 -	 เอกสารประชาสัมพันธ์	

	 	 	 	 	 -	 เครื่องเขียนแบบพิมพ์	

	 	 	 	 	 -	 คู่มือสมาชิก	

	 	 	 	 	 -	 บัตร	ATM	สมาชิก

	 ของใช้ส�านักงาน	 	700,000.00		 366,261.89			 500,000.00				-	 เป็นวัสดุส�านักงาน	

	 	 	 	 	 -	 ของใช้ส�านักงาน	

	 	 	 	 	 -	 อุปกรณ์การประชาสัมพันธ์	

	 	 	3,500,000.00		 2,325,352.62			 3,500,000.00			 	 	 	

4. ค่าใช้สอย      

	 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	 			 			 				

    ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะกรรมการ	 900,000.00	 526,080.10	 900,000.00	 -	 ส�าหรับกรรมการที่เข้าประชุม	และไปปฏิบัติหน้าที่

	 	 	 	 	 	 ในสถานที่และนอกสถานที่

	 	 	 	 	 -	 ส�าหรับโครงการศึกษาตลาดสหกรณ์

	 	 	 	 	 -	 ส�าหรับโครงการ/กิจกรรมพิเศษ

    ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเจ้าหน้าที่	 600,000.00	 395,945.40	 600,000.00	 -	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และสาขา

	 	 	 	 	 -	 ส�าหรับกิจการอื่นนอกสถานที่

	 	 	 	 	 -	 ส�าหรับโครงการศึกษาตลาดสหกรณ์

	 	 	 	 	 -	 ส�าหรับโครงการ/กิจกรรมพิเศษ

	 	 	 	 	 -	 เป็นค่าพาหนะประจ�าเดือน

	 ค่าซ่อมแซม	ปรับปรุง	 		3,500,000.00		 2,850,175.43			 4,000,000.00				-	 เพื่อบ�ารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม	

	 	 บ�ารุงรักษา	และ	 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์	

	 	 พัฒนาโปรแกรม	 	 	 	 -	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบงาน	

	 	 คอมพิวเตอร์	 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์และสื่อสาร	

	 	 	 	 	 -	 เพื่อซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วย  :  บาท

หมวดรายจ่าย
 ปี 2564 ปี 2565

ขอตั้งงบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

จ่ายจริง
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หน่วย  :  บาท

	 ค่าซ่อมแซม	บ�ารุง	 	800,000.00		 553,760.20			 800,000.00			 -	 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม	บ�ารุงรักษาครุภัณฑ์	 																																																																																																																																																	

							รักษาครุภัณฑ์	และ	 	 	 	 	 และเครื่องปรับอากาศ	

	 	 ทรัพย์สินอื่นๆ

       

	 ค่าอากรเช็คและ	 	300,000.00		 61,722.00			 200,000.00			 -	 ค่าอากรเช็ค	ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค		

	 	 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 	 	 	 	 และค่าธรรมเนียมธนาคาร	

	 ค่าธรรมเนียมโอนผ่าน	 	150,000.00		 18,340.00			 150,000.00				-	 ค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างสหกรณ์	 	

	 	 ธนาคาร	 	 	 	 	 และระหว่างธนาคาร	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	2,500,000.00		 2,027,922.30			 2,500,000.00			 -	 เป็นค่าบริการโทรศัพท์	Leased	Line

	 	 	 	 	 -	 ค่าน�้า	ค่าไฟฟ้า

	 	 	 	 	 -	 โครงข่ายไอพี	(IP)	ส�านักงานใหญ่และสาขา

	 	 	 	 	 -	 ค่าพื้นที่ส่วนกลาง 

	 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	 	1,000,000.00		 572,000.00			 1,000,000.00				-	 เพื่อจ่ายให้กับหน่วยงานที่ให้การ	

	 	 และคณะ	 	 	 	 	 สนับสนุนกิจการของสหกรณ์	

	 ค่าเบี้ยประกัน	 	500,000.00		 310,580.45			 500,000.00				-	 ค่าเบี้ยประกันส�าหรับเงินของสหกรณ์	

	 	 	 	 	 -	 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยส�านักงานสหกรณ์	

	 	 	 	 	 -	 ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มส�าหรับกรรมการและ

	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่	

	 สวัสดิการเสริมสวัสดิการ	 	38,000,000.00		 29,101,000.00			 38,000,000.00		 - เพือ่จ่ายเงินเสริมสวสัดกิารสมาชกิถงึแก่กรรม	และ	

	 	 สมาชิก	 	 	 	 	 ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 (ด้านสวัสดิการเกื้อกูล

	 	 	 	 	 	 	 สมาชิกอาวุโสทุกช่วง	 5	 ปี	 เมื่ออายุการเป็นสมาชิก

	 	 	 	 	 	 	 20	ปีขึ้นไปและมีอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	ทุกคน)

	 สวสัดกิารเกษียณอายสุมาชกิ	 	16,000,000.00		 4,864,000.00			 12,000,000.00			 -	 เพื่อจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/

	 	 	 	 	 	 งานประจ�าปี

	 สวัสดิการทุนการศึกษา		 	12,000,000.00		 2,261,300.00			 10,000,000.00			 -		 เพื่อจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

	 	 บุตรสมาชิก

	 สวัสดิการสะสมพิเศษ	 	18,000,000.00		 13,881,000.00			 18,000,000.00			 -	 เพื่อจ่ายเงินทุนสะสมพิเศษส�าหรับ	

  ส�าหรับสงเคราะห์สมาชกิ	 	 	 	 	 สงเคราะห์สมาชิก	

สวัสดิการส่งเสริมการศึกษา	 	2,000,000.00		 208,900.00			 1,000,000.00		 -	 เพื่อจ่ายเงินด้านการศึกษา	การพัฒนา	และ

				 การพัฒนาและ	 	 	 	 	 การประชาสัมพันธ์สหกรณ์	

     การประชาสมัพนัธ์สหกรณ์

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

 ปี 2564 ปี 2565

ขอตั้ง
เหตุผลและความจ�าเป็น

จ่ายจริง
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หน่วย  :  บาท

	 กองทุนบ�านาญสมาชิก										30,000,000.00		 27,786,000.00			 32,000,000.00			 -	 เพื่อจ่ายเงินสมทบทุนบ�านาญสมาชิก	และน�าเงิน	

	 	 	 	 	 	 กองทุนจ่ายเป็นบ�านาญรายปีทุกๆ	ปีแก่สมาชิก	

      ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	และมี

	 	 	 	 	 	 อายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	จนถึงแก่กรรม

	 สวัสดิกา	รสุขภาพอนามัย										6,000,000.00							4,848,000.00	 6,000,000.00		 -	 เพื่อจ่ายเงินส�าหรับการปลอบขวัญสมาชิกที่เข้า	

	 				สมาชิก	 	 	 	 	 รับการรักษาพยาบาล	

	 กองทนุจดังานครบรอบปี										2,000,000.00		 2,000,000.00			 2,000,000.00			 -	 เพือ่สมทบกองทนุ	และน�าเงนิกองทนุจดังาน

	 				แห่งการก่อตั้ง	สอ.มม.	 	 	 	 	 กจิกรรมต่างๆ	ในโอกาสวันครบรอบปีแห่งการ

	 	 	 	 	 	 	 ก่อตั้ง	สอ.มม.	

	 กองทุนขยายกิจการ	 	2,000,000.00		 2,000,000.00			 2,000,000.00				-	 เพื่อสมทบกองทุนและจ่ายเป็นค่าตกแต่งส�านักงาน

	 การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 	200,000.00		 			 200,000.00				-	 เพื่อจ่ายเงินส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่	เพื่อเพิ่ม

	 						 																																																		ศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ในเร่ืองต่างๆ	ในอัน

	 	 	 	 	 	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์

	 สวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 	9,000,000.00		 6,306,701.57			 8,000,000.00			 -	 ส�าหรับจ่ายเงินเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่เพื่อสร้าง	

	 	 	 	 	 	 ขวัญก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่	อันจะเป็นประโยชน์

	 	 	 	 	 	 ต่อการบริหารงานของสหกรณ์

	 	 	 	 	 -			เงินช่วยเหลือค่าอาหาร	

	 	 	 	 	 -			ค่ารักษาพยาบาล	

	 	 	 	 	 -			ค่าเล่าเรียนบุตร,	เงินช่วยเหลือบุตร	

	 	 	 	 	 -			ค่าเครื่องแบบ	

	 	 	 	 	 -			เงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม	

	 	 	 	 	 -			เงินสมทบเงินกองทุนเงินทดแทน	

	 	 	 	 	 -			เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

	 ค่าจ้างเหมาบริการ	 	800,000.00		 708,260.65			 800,000.00				-	 ค่าจ้างเหมาท�าความสะอาด	

	 	 	 	 	 -	 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	

	 	 	 	 	 -	 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		

	 ค่าบริหารจัดการ	 	14,000,000.00		 13,671,893.58			 18,000,000.00			 -	 ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล	

	 กองทุนส่วนบุคคลและ	 	 	 	 	 เพื่อรองรับการขยายโอกาสการลงทุน

	 ค่าบริการจัดการหลกัทรัพย์	 	 	 	 -	 ค่าธรรมเนยีมการบริการรับฝากหลกัทรัพย์

	 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่	และ	 	14,000,000.00		 7,362,162.88			 14,000,000.00				-	 หนังสือรายงานกิจการประจ�าปี

	 				การสรรหา	 	 	 	 -	 ค่าเตรียมการประชุมใหญ่	และการสรรหา

	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการ	

หมวดรายจา่ย
งบประมาณ

 ปี 2564 ปี 2565

ขอตัง้
เหตผุลและความจ�าเป็น

จา่ยจรงิ

-
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หน่วย  :  บาท

	 	 	 	 	 -	 ค่าตอบแทนในวันสรรหาคณะกรรมการ	

	 	 	 	 	 -	 ค่ารับรองคณะกรรมการสรรหา

	 	 	 	 	 -	 ค่าตอบแทนสมาชกิผู้ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ

	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดีและ	 	3,500,000.00		 1,445,788.00			 3,000,000.00				-	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี	

	 	 ค่าธรรมเนียมศาล	 	 	 	 -	 ค่าธรรมเนียมศาล	

	 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 	1,200,000.00		 599,755.58			 1,200,000.00				-	 เป็นเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น 

	 	 	 	 	 	 เช่น	ค่าไปรษณีย์,	ค่าวารสาร,	ค่าเอกสาร	และ  

      เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	

	 	 	178,950,000.00		 124,361,288.14				176,850,000.00		  

5. ค่าครุภัณฑ์      

	 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	 	10,000,000.00		 797,842.00			 10,000,000.00				-	 เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่	เครื่องพิมพ์	และ

	 	 	 	 	 	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ	ให้เหมาะสมกับการ

	 	 	 	 	 	 เปลีย่นแปลงรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	และ

	 	 	 	 	 	 ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ครบอายุการใช้งาน

	 	 	 	 	 	 จากการสัมมนาระบบบริหารสหกรณ์	งาน	WEB	

	 	 	 	 	 	 APPLICATION	และการจดัท�า	WEB	PAGE	

	 	 	 	 	 	 ของสหกรณ์	ซ่ึงประกอบด้วย

	 	 	 	 	 -		 เครื่อง	SERVER	1	ชุด	

	 	 	 	 	 -		 เครื่อง	SCANNER	

	 	 	 	 	 -		 NOTEBOOK	

	 	 	 	 	 -		 SOFTWARE	ต่างๆ

	 	 	 	 	 -	 พัฒนาระบบ	DR	Site

	 	 	 	 	 -	 พัฒนาระบบการส�ารองข้อมูล

	 	 	 	 	 	 และการรักษาความปลอดภัย	

	 	 	 	 	 -		 สาย	LAN	และ	อุปกรณ์ต่างๆ	

	 	 	 	 	 -		 เครื่อง	PRINTER	

	 	 	 	 	 -		 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษา	

	 ค่าปรับปรุงส�านักงาน   3,000,000.00     3,000,000.00  		 -	 ส�าหรับค่าปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	

	 	 	 	 	 	 ส�านักงาน	

	 	 	 	 	 -	 เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ,	เครื่องดับเพลิง	

	 	 	 	 	 	 ส�านักงานใหญ่และสาขาสหกรณ์	

หมวดรายจา่ย
งบประมาณ

 ปี 2564 ปี 2565

ขอตัง้
เหตผุลและความจ�าเป็น 

จา่ยจรงิ

-



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด124

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

หน่วย  :  บาท

	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 	1,500,000.00		 95,851.50			 1,000,000.00				 -	 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ส�านักงาน	เช่น	ตู้	โต๊ะ	เก้าอี้	

	 	 	 	 	 	 ชัน้วางเอกสาร	เคร่ืองคดิเลข	เคร่ืองโทรศพัท์ 

	 	 	 	 	 	 เครื่องโทรสาร	และอื่นๆ	ส�าหรับส�านักงาน	

	 	 	 	 	 	 ใหญ่	และสาขาสหกรณ์	

	 เครื่องนับธนบัตร	 	500,000.00									163,710.00					 500,000.00			 -	 เพื่อซื้อเครื่องนับธนบัตรรุ่นใหม่ความเร็วสูง	

	 	 	 	 	 	 ที่มีระบบการตรวจสอบธนบัตรปลอม	

	 	 	 	 	 -	 เพื่อรองรับการขยายงานที่ส�านักงานใหญ่

	 	 	 	 	 	 และส�านักงานแห่งใหม่	

  	15,000,000.00		 1,057,403.50			 14,500,000.00		   

6. งบส�ารอง  2,000,000.00              2,000,000.00			 -	 เพื่อใช้ในกรณีอาจมีเงินหมวดใดหมวดหนึ่ง	

	 	 	 	 	 	 ต้องใช้จ่ายไปเกินกว่างบประมาณซึ่งตั้งไว้	

	 	 	 	 	 	 ด้วยเหตุสุดวิสัย	เพื่อให้การด�าเนินงานของ	

	 	 	 	 	 	 สหกรณ์เป็นไปด้วยดีสมความมุ่งหมาย	

	 	 	 	 	 -	 เพื่อใช้จ่ายในกรณีค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในหมวดใด

	 	 	 	 	 	 หมวดหนึ่ง

                                     2,000,000.00         2,000,000.00       

หมายเหตุ						:				ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการในหมวดเดียวกัน     

หมวดรายจา่ย
งบประมาณ

 ปี 2564 ปี 2565

ขอตัง้
เหตผุลและความจ�าเป็น 

รวมทั้งสิ้น                   237,800,000.00   161,075,610.57   235,900,000.00

จา่ยจรงิ

-

-



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 125

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2565
หน่วย  :  บาทหน่วย  :  บาท

รายการ
ปี 2564 ปี 2565

ขอตั้ง 
หมายเหตุ

งบประมาณ จ่ายจริง

เป็นค่าซื้อทรัพย์สิน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 	10,000,000.00	 797,842.00 10,000,000.00

ทรัพย์สินอื่น 5,000,000.00 259,561.50 4,500,000.00

เป็นค่าใช้จ่าย

สวัสดิการเสริมสวัสดิการสมาชิก 	38,000,000.00	 29,101,000.00 38,000,000.00

สวัสดิการเกษียณอายุของสมาชิก 	16,000,000.00	 4,864,000.00 12,000,000.00

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 	12,000,000.00	 2,261,300.00 10,000,000.00

สวัสดิการสะสมพิเศษส�าหรับสงเคราะห์สมาชิก 	18,000,000.00	 13,881,000.00 18,000,000.00

สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนา    2,000,000.00 208,900.00    1,000,000.00

						และการประชาสัมพันธ์สหกรณ์

กองทุนบ�านาญสมาชิก  30,000,000.00 27,786,000.00 32,000,000.00

สวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก  6,000,000.00 4,848,000.00 6,000,000.00

กองทุนจัดงานครบรอบปีแห่งการก่อตั้ง	สอ.มม.  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

กองทุนขยายกิจการ  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์  200,000.00 - 200,000.00

สวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 	9,000,000.00	 6,306,701.57 8,000,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 87,600,000.00 66,761,305.50 92,200,000.00 - ค่าใช้จ่ายอื่นคิดได้เป็นร้อยละ
ของประมาณการรายได้

ค่าใช้จ่ายอื่นเทียบได้เป็นร้อยละของรายได้ 3.23 3.41

หมายเหตุ	 :	 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการในหมวดเดียวกัน

ที่ประชุมมีมติ			...............................................................................................................................................................



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด126

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ประมาณการรายได้ประจ�าปี 2565

ประมาณการรายจ่ายประจ�าปี 2565

 รายการ  จ�านวนเงิน (บาท)  เหตุผลและความจ�าเป็น 

 รายการ  จ�านวนเงนิ (บาท)  เหตผุลและความจ�าเป็น 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก	 570,000,000.00					-	 เงินให้กู้แก่สมาชิก	 	 	 	

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	 355,000,000.00					-	 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	 5,500,000.00					-	 เงินฝากประจ�าและออมทรัพย์	 	 	

ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น	 500,000.00	 -	 เงินฝากประจ�าและออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น

ผลประโยชน์จากเงินลงทุน	 1,770,000,000.00			 -	 ตั๋วเงินคลัง	 	 	 	 	

	 	 -	 พันธบัตร	 	 	 	 	

	 	 -	 ตราสารการเงิน	 	 	 	 	

	 	 -	 กองทุนส่วนบุคคล	 	

ผลตอบแทนเงินปันผลการถือหุ้น	 5,000,000.00		 -	 หุน้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	

 2,706,000,000.00

ดอกเบี้ยจ่าย	และ	เงินลงทุน	 1,195,000,000.00		 -	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกและเงินกู้ยืม	 	

	 	 -	 ตัดขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้	บมจ.การบินไทย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่		 44,000,000.00		 -	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	อาคารสถานที่	 20,000,000.00			 -	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่จ่ายไปเพื่อซื้อทรัพย์สินและการ	

และอุปกรณ์	 	 	 ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ์	 	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	 90,000,000.00	 -	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก	 	

	 	 	 และครอบครัวสมาชิก	 	 	 	

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	 45,000,000.00	 -	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่นๆ	ที่ไม่อาจแสดงรวม	 	

	 	 	 อยู่ในค่าใช้จ่ายขั้นต้น	 	 	  

  

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,312,000,000.00   บาท

1,394,000,000.00

ที่ประชุมรับทราบ			.........................................................................................................................................................
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เป้าหมายการด�าเนินงานประจ�าปี 2565

1.		คาดว่าจะรับสมาชิกใหม่	1,500	ราย

2.		จะมีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	3,550.00	ล้านบาท	คือเพิ่มจาก	78,609.22	ล้านบาท	เป็น	82,159.22	ล้านบาท	

	 ซึ่งประกอบด้วย

	 2.1	 ค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น	1,020.00	ล้านบาท	คือ	เพิ่มจาก	22,247.06	ล้านบาท				 	 	 	 	

	 	 เป็น	23,267.06	ล้านบาท	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.2	 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น	2,400.00	ล้านบาท	คือ	เพิ่มจาก	49,932.50	ล้านบาท				 	 	 	

	 	 เป็น	52,332.50	ล้านบาท	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.3	 ทุนส�ารองและทุนสะสมจะเพิ่มขึ้น	130.00	ล้านบาท	คือ	เพิ่มจาก	2,517.27	ล้านบาท				 	 	

	 	 เป็น	2,647.27	ล้านบาท

3.		จะมีสมาชิกขอกู้เงินเพิ่มขึ้น	400.00	ล้านบาท	คือ	เพิ่มจาก	11,188.68	ล้านบาท

	 	 เป็น	11,588.68	ล้านบาท

4.		คาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ	1,312.00	ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติ			...............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 9

พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564

1.	 เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ							

2.	เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

 ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1. และ ข้อ 2. แล้วอาจจัดสรรได้ดังต่อไปน้ี 

3.	 เป็นเงินปันผลร้อยละสี่จุดเจ็ดห้าแห่งค่าหุ ้นที่ช�าระ	 				

	 แล้วของสมาชิกแต่ละคน	โดยคิดให้ตามส่วนระยะ										 	 																		 	

	 เวลา	 	 	 	

4.	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละยี่สิบของดอกเบี้ยเงินกู ้	 ที่			

	 สมาชิกช�าระต่อสหกรณ์ในระหว่างปีให้แก่สมาชิก											 	 																		 	

5.	 เป็นโบนัส		-	กรรมการด�าเนินการ	

															-	เจ้าหน้าท่ี	

6.	 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	

7.	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์																																	

8.	 เป็นทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก	

9.	 เป็นทุนขยายกิจการ																																							

                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 ตามที่เสนอแนะจะมีผลดังนี้    

1.	กลับมาเป็นของสมาชิก	

2.	 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก	

3.	 เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่	

4.	 เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

130,500,000.00

30,000.00

1,015,364,970.00

112,835,046.00

2,190,000.00

10,300,560.00

1,297,077.34

12,000,000.00

18,000,000.00

2,000,000.00

1,304,517,653.34

1,128,200,016.00

163,797,077.34

12,490,560.00

30,000.00

1,304,517,653.34

132,500,000.00

30,000.00

1,098,773,562.00

68,332,375.00

2,420,000.00

10,484,490.00

879,040.68

6,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

1,322,419,467.68

1,167,105,937.00

142,379,040.68

12,904,490.00

30,000.00

1,322,419,467.68

10.00

0.00

77.83

8.65

0.17

0.79

0.10

0.92

1.38

0.16

100.00

86.48

12.56

0.96

0.00

100.00

10.02

0.00

83.09

5.17

0.18

0.79

0.07

0.45

0.15

0.08

100.00

88.26

10.77

0.97

0.00

100.00

ข้อเสนอแนะการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564
(ก�าไรที่จัดสรร 1,304,517,653.34 บาท)

ที่ประชุมมีมติ   ............................................................................................................................................................................

รายการ
ปี 2564
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
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 (ร้อยละ)				 																		(บาท)

(1)	 ทุนส�ารอง	 10.00																เป็นเงิน														130,500,000.00		

(2)	 ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 0.00																			”																								30,000.00		

(3)	 เงินปันผล	(ร้อยละสี่จุดเจ็ดห้า)	 77.83																			”																1,015,364,970.00		

(4)	 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้	(ร้อยละยี่สิบ)	 8.65																			”																		112,835,046.00

(5)	 โบนัส		-	กรรมการด�าเนินการ	 0.17																			”																					2,190,000.00		

	 								-	เจ้าหน้าที่	 0.79																			”																			10,300,560.00		

(6)	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	 0.10																			”																					1,297,077.34

(7)	 ทุนสาธารณประโยชน์	 0.92																			”																		12,000,000.00		

(8)	 ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก		 1.38																			”																		18,000,000.00		

(9)	 ทุนขยายกิจการ		 0.16																			”																				2,000,000.00		

  100.00																				”              1,304,517,653.34

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
ข้อเสนอแนะการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8)

(1)

(2)

77.83%

8.65%  

0.96

0.10% 0.92% 1.38% (9)
0.16%

10.00%

0.00
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ระเบียบวาระท่ี 10

พจิารณาก�าหนดวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและการค�า้ประกนั ประจ�าปี 2565

ที่ประชุมมีมติ   ............................................................................................................................................................................

  ตามข้อบังคับของสหกรณ์	 ข้อ	 32	 ก�าหนดไว้ว่า	 ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืมส�าหรับ

ปีหนึง่ๆ	ไว้ตามท่ีจ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนนิงาน	วงเงินซ่ึงก�าหนดดงัว่านีต้้องได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน

สหกรณ์

	 	 เมื่อปี	 2564	 นายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุมัติวงเงินกู ้ยืมส�าหรับสหกรณ์ไว้ภายในวงเงินกู ้ยืม	

15,000,000,000.00	บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)	ส�าหรับในปี	2565	เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป

ด้วยความคล่องตัวและสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงขอเสนอก�าหนดวงเงินกู้ยืมเป็นเงิน

15,000,000,000.00	บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด130

รายงานกิจการประจ�าปี 2564
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ระเบียบวาระท่ี 11

พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2565
และก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2565

ที่ประชุมมีมติ			...................................................................................................................................................

  ตามข้อบังคับของสหกรณ์	(แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.2564	ข้อ	8)	ข้อ	64	ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก	ที่มีคุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถในด้านธุรกิจ	 การเงิน	 การบัญชี

การบริหารจัดการ	 เศรษฐศาสตร์	การสหกรณ์	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม

การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ	 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 และความเหมาะสม

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จ�านวนสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล

	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์	ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลา

แล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่	ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

	 	 ในปี	 2564	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	 จ�ากัด	 โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีได้

แต่งตั้ง	ดร.มนตรี	ช่วยชู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3214	ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ	มีความสามารถ	และมีความเหมาะสม

และ	ได้ตรวจสอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 	 ส�าหรับในปี	 2565	นี้	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 49	คราวประชุมครั้งที่	 21/2564	 เมื่อวันที่

9	 ธันวาคม	 2564	 ได้พิจารณาแล้ว	 ที่ประชุมมีมติเลือก	 ดร.มนตรี	 ช่วยชู	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3214	 และ

ทีมงานบริษัท	มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	จ�ากัด	 และเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�าปีของสหกรณ์	มีวาระ

อยู่ในต�าแหน่งสองปี	ประจ�าปี	2565	และ	2566	อัตราค่าตรวจสอบ	300,000.00	บาท	(สามแสนบาทถ้วน)	ต่อปี
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ระเบียบวาระท่ี 12

ที่ประชุมมีมติ			...................................................................................................................................................

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�าปี 2565

  ตามข้อบังคับของสหกรณ์	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.2563	 ข้อ	 17)	 ข้อ	 71	 การเสนองบ

การเงินประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่	ให้คณะกรรมการด�าเนินการเสนองบการเงินประจ�าปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อ

ที่ประชุมใหญ่สามัญ	เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

	 	 ในปี	 2564	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	 จ�ากัด	 โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีได้

แต่งตั้ง	 บริษัทส�านักงานสามสิบสี่	 ออดิต	 จ�ากัด	 โดย	 นายวิโรจน์	 นริศวรานนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3748

เป็นผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และเป็นผู้ช�านาญการและได้ตรวจสอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยดี

	 	 ส�าหรับในปี	2565	นี้	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	49	คราวประชุมครั้งที่	21/2564	เมื่อวันที่	9

ธันวาคม	2564	ได้พิจารณาแล้ว	ที่ประชุมมีมติคัดเลือก	

	 	 1.	นายวิโรจน์	นริศวรานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3748	โดย	บริษัทส�านักงานสามสิบสี่

ออดิต	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	 จ�ากัด	 ประจ�าปี	 2565	 อัตราค่าสอบบัญชี	

220,000.00	บาท	(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	ต่อปี

	 	 2.	ดร.ธนาดล	รักษาพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8910	โดย	บริษัทส�านักงานสามสิบสี่	ออดิต

จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง
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ระเบียบวาระท่ี 13

(ร่าง) ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565

ข้อ 45 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่, ข้อ 46 คณะกรรมการด�าเนินการ, ข้อ 48 การออกจากต�าแหน่ง,

ข้อ 49 ต�าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ, ข้อ 51 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด�าเนนิการ,

ข้อ 52 คณะกรรมการอ�านวยการ, ข้อ 53 อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ�านวยการ, ข้อ 54 คณะอนกุรรมการ,

 ข้อ 57 การวนิจิฉยัปัญหา, ข้อ 64 ผู้ตรวจสอบกจิการ, ข้อ 72 การจดัสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

และข้อ 77 กฎหมายและข้อบังคับ

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ข้อ 45 อ�านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ที่

ประชมุใหญ่มอี�านาจหน้าท่ีพจิารณาวนิจิฉยัปัญหา

ทุกอย่างท่ีเกดิขึน้เกีย่วกบักจิการของสหกรณ์	ซ่ึง

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

											(1)		รับทราบเร่ืองสมาชกิเข้าใหม่	สมาชกิ

ขาดจากสมาชิกภาพและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ

ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้าเป็นสมาชิก

											(2)		พจิารณารายงานของคณะกรรมการ

ด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

											(3)		พิจารณางบดุล	รายงานประจ�าปี

แสดงผลการด�าเนินงาน	 และจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์

											(4)		พิจารณาเลือกตั้ ง 	ถอดถอน	

ก�าหนดบ�าเหน็จและค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

ข้อ 45 อ�านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ที่

ประชมุใหญ่มอี�านาจหน้าท่ีพจิารณาวนิจิฉยัปัญหา

ทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของ

สหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

											(1)		รับทราบเร่ืองสมาชกิเข้าใหม่	สมาชกิ

ขาดจากสมาชิกภาพและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ

ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเข้าเป็นสมาชิก

											(2)		พิจารณารับทราบรายงานประจ�า

ปี	 แสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์จากของ

คณะกรรมการด�าเนินการและผลการตรวจสอบ

ประจ�าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

											(3)		พิจารณางบดุล	รายงานประจ�าปี

แสดงผลการด�าเนนิงาน	อนมุตังิบการเงินประจ�าปี

และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์

											(4)		พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน	

ก�าหนดบ�าเหน็จและค่าตอบแทน	 กรรมการ

ด�าเนนิการหรือถอดถอนคณะกรรมการด�าเนนิการ

และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

กฎกระทรวง	

การด�าเนินงานและ

ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิต		

ยูเนี่ยน	 พ.ศ.2564

และระ เบี ยบนาย

ทะ เบี ยนสหกรณ ์

ก�าหนด

///////

///////////

//////////

//////////////

///////////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////

/////////////////////////

////

////////////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

(5)	 ก�าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มื

หรือค�้าประกัน

(6)		อนุมัติประมาณการรายจ ่ าย

ประจ�าปีของสหกรณ์

(7)		พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเป็น

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

(8)		รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของ

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และหรือชมุนมุ

สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก

(9)		พเิคราะห์และปฏบัิตติามข้อบนัทึก

ของนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือรองนายทะเบียน

สหกรณ์	 หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 หรือ

ผู ้ตรวจการสหกรณ์	 หรือผู ้สอบบัญชีซ่ึงนาย

ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

(10)	ก�าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะ

ท�าเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุ

ประสงค์ของสหกรณ์

(11)	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของสหกรณ์

(5)  ก�าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจการ

กูย้มืหรือการค�้าประกันของสหกรณ์

(6)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์หรือแผนปรับปรุง

การด�าเนินงานของสหกรณ์

(7)		ก�าหนดค่าตอบแทนในการปฏบิตัิ

หน้าทีห่รือค่าตอบแทนอืน่ของผูต้รวจสอบกจิการ

(8)		พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเห็น

ชอบให้แยกสหกรณ์	 ควบสหกรณ์	 เลิกสหกรณ์

เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

(9)		รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของ

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และหรือชมุนมุ

สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

(10)		พเิคราะห์และปฏบัิตติามข้อบนัทึก

ค�าสัง่หรือหนงัสอืหรือค�าแนะน�า	ของนายทะเบยีน

สหกรณ์	 หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 หรือผู ้ตรวจการ

สหกรณ์	หรือผูส้อบบญัช	ีหรือพนกังานเจ้าหน้าที่

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งมอบหมาย

(11)	ก�าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะ

ท�าเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุ

ประสงค์ของสหกรณ์

(12)	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของสหกรณ์

(13)	พิ จ า รณาอนุมั ติ ก า รก� าหนด

นโยบาย	 ทิศทาง	 และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน

ภาพรวมของสหกรณ์

(14)	พิ จ า รณาอนุมั ติ ก า รก� าหนด

นโยบายและแผนเกีย่วกบัการฝาก	การลงทนุการ

กู้ยืมจากสหกรณ์อื่น	 และสถาบันการเงิน	 และ

//////////

////////////////////////////////

//////////

/////

/////

////////

//////////

//////////////

/////////////////

////////////////////////////////

/////
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กฎกระทรวง	

การด�าเนินงานและ

ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิต		

ยูเนี่ยน	 พ.ศ.2564

และระ เบี ยบนาย

ทะ เบี ยนสหกรณ ์

ก�าหนด

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

คณะกรรมการด�าเนินการ

ข้อ 46  คณะกรรมการด�าเนินการ	ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึ่งคน	 และกรรมการอื่นอีก

สบิสีค่น	ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลอืกต้ังขึน้ตามระเบยีบ

ที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดตามมติที่

ประชุมใหญ่

ให้กรรมการด�าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังตาม

ความในวรรคแรกนั้น	 เลือกตั้งในระหว่างกันเอง

เป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

เหรัญญิก	 เลขานุการ	 หรือต�าแหน่งอื่น	 ตามท่ี

ท่ีประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการจะเห็นสมควร

โดยมอี�านาจหน้าทีต่ามท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการ

มอบหมาย	นอกนั้นเป็นกรรมการ

การค�้าประกันของสหกรณ์

(15)	พจิารณาอนมุตักิารจัดท�านโยบาย	

และแผนการลงทุนของสหกรณ์

(16)	รับทราบนโยบายและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	 การลงทุน	 สภาพ

คล่อง	ปฏิบัติการและรายงานผลการด�าเนินการ

ดังกล่าว

(17)	พิจารณาวินิจฉัย	เร่ืองทั้งปวงที่

ข้อบังคับไม่ได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของผู้ใดเป็น

การเฉพาะ

คณะกรรมการด�าเนินการ คณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการ

ข้อ 46 คณะกรรมการด�าเนนิการ ให้สหกรณ์มี

คณะกรรมการด�าเนนิการ	ประกอบด้วย	ประธาน

กรรมการหนึง่คน	และกรรมการด�าเนนิการอืน่อกี

สบิสีค่น	ซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่เลอืกต้ังขึน้ตามระเบยีบ

ที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดตามมติที่

ประชมุใหญ่โดยกรรมการอย่างน้อยสามคน	ต้อง

เป็นผูม้คีณุวฒิุด้านการเงิน	การบญัช	ีการบรหิาร

จัดการ	 เศรษฐศาสตร์	 หรือผ่านการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิ�าหนด	

ให้กรรมการด�าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังตาม

ความในวรรคแรกนั้น	 เลือกตั้งในระหว่างกันเอง

เป็นขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคน	 เลขานุการคนหนึ่ง	 และ

เหรัญญกิคนหนึง่หรือต�าแหน่งอืน่	ตามทีท่ีป่ระชมุ

คณะกรรมการด�าเนินการจะเห็นสมควร	 โดยมี

อ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ

มอบหมาย	นอกนัน้เป็นกรรมการ	และปิดประกาศ

///

/////

////////////

///////////////////////

//////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ให้ทราบโดยท่ัวกัน	 ณ	 ส�านักงานสหกรณ์หรือ

ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์

ให ้ประธานกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่

ตามต�าแหน่งประธานกรรมการโดยทั่วๆ	 ไป

คือเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่	 ที่ประชุม

คณะกรรมการด� า เนินการ	 และที่ประชุม

คณะกรรมการอ�านวยการ	 ลงลายมือชื่อใน

เอกสารต่างๆ	 แทนสหกรณ์ตามที่ก�าหนดไว้

ในข้อบังคับนี้	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแลการด�าเนิน

งานโดยท่ัวไปของสหกรณ์ให ้ เป ็นไปด ้วย

ความเรียบร้อยและด�าเนินการอื่นๆ	 ตามท่ี

คณะกรรมการด�าเนินการ	 หรือคณะกรรมการ

อ�านวยการมอบหมายให้	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับ	 ระเบียบและค�าสั่งต่างๆ	 ของสหกรณ	์

ให้รองประธานกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่

ปฏิบัติการแทนประธานกรรมการในขณะที่

ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี

ได้	 หรือตามที่ประธานกรรมการจะมอบหมาย

ให้ปฏิบัติ	 หรือเมื่อต�าแหน่งประธานกรรมการ

ว่างลง

ให้เหรัญญิกมีอ�านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแล

การรับจ่าย	 และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย	 และด�าเนินการ

อื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือ

คณะกรรมการอ�านวยการ	 จะได้มอบหมายให้

ปฏิบัติ	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	

มติและค�าสั่งต่างๆ	ของสหกรณ์

ให้เลขานุการมีอ�านาจหน้าที่ในการบันทึก

รายงานการประชุมใหญ่	 รายงานการประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการ	 รายงานการประชุม

ให ้ประธานกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่

ตามต�าแหน่งประธานกรรมการโดยทั่วๆ	 ไป

คือเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่	 ที่ประชุม

คณะกรรมการด� า เนินการ	 และที่ประชุม

คณะกรรมการอ�านวยการ	 ลงลายมือชื่อใน

เอกสารต่างๆ	 แทนสหกรณ์ตามที่ก�าหนดไว้

ในข้อบังคับนี้	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแลการด�าเนิน

งานโดยท่ัวไปของสหกรณ์ให ้ เป ็นไปด ้วย

ความเรียบร้อยและด�าเนินการอื่นๆ	 ตามท่ี

คณะกรรมการด�าเนินการ	 หรือคณะกรรมการ

อ�านวยการมอบหมายให้	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับ	 ระเบียบและค�าสั่งต่างๆ	 ของสหกรณ	์

ให้รองประธานกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่

ปฏิบัติการแทนประธานกรรมการในขณะที่

ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี

ได้	 หรือตามที่ประธานกรรมการจะมอบหมาย

ให้ปฏิบัติ	 หรือเมื่อต�าแหน่งประธานกรรมการ

ว่างลง

ให้เหรัญญิกมีอ�านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแล

การรับจ่าย	 และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย	 และด�าเนินการ

อื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือ

คณะกรรมการอ�านวยการ	 จะได้มอบหมายให้

ปฏิบัติ	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ	 ระเบียบ	

มติและค�าสั่งต่างๆ	ของสหกรณ์

ให้เลขานุการมีอ�านาจหน้าที่ในการบันทึก

รายงานการประชุมใหญ่	 รายงานการประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการ	 รายงานการประชุม
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ

สหกรณ์	 พ.ศ.2542

ที่ แ ก ้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม

มาตรา	52

กฎกระทรวง	

การด�าเนินงานและ

ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิต		

ยูเนี่ยน	 พ.ศ.2564

และระ เบี ยบนาย

ทะ เบี ยนสหกรณ ์

ก�าหนด

คณะกรรมการอ�านวยการ	 ดูแลรักษารายงาน

การประชุมดังกล่าวนั้นให้เรียบร้อยอยู ่เสมอ		

จัดส่งหนงัสอืแจ้งนดัการประชมุไปยงัสมาชกิ	หรือ

กรรมการด�าเนินการ	 หรือกรรมการอ�านวยการ

แล้วแต่กรณ	ีตลอดจนท�าการอืน่ๆ	ตามทีก่�าหนด

ไว้ในข้อบังคับนี้	 และตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 หรือคณะกรรมการอ�านวยการ	 จะ

ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ	 ทั้งนี้	 ต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติและค�าสั่งต่างๆ	 ของ

สหกรณ์

ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น

หรือท�าหน้าที่กรรมการ

											(2)		เคยได้รับโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษา

ถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผดิ

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ		

												(3)		เคยถกูไล่ออก	ปลดออก	หรือให้

ออกจากราชการ	องค์การ	หรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 (5)	 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให ้

ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 สมาชิกที่เคยผิดนัดการส่งเงิน

งวดช�าระหนี้	 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียสองงวด

ติดต่อกันหรือรวมกันแล้วไม่เกินสามงวดใน

ระยะเวลาหนึ่งปี

คณะกรรมการอ�านวยการ	 ดูแลรักษารายงาน

การประชุมดังกล่าวนั้นให้เรียบร้อยอยู ่เสมอ		

จัดส่งหนงัสอืแจ้งนดัการประชมุไปยงัสมาชกิ	หรือ

กรรมการด�าเนินการ	 หรือกรรมการอ�านวยการ

แล้วแต่กรณ	ีตลอดจนท�าการอืน่ๆ	ตามทีก่�าหนด

ไว้ในข้อบังคับนี้	 และตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 หรือคณะกรรมการอ�านวยการ	 จะ

ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ	 ทั้งนี้	 ต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติและค�าสั่งต่างๆ	 ของ

สหกรณ์

ข ้อ	 46/1	 ห ้ามมิให ้บุคคลซ่ึงมีลักษณะ

ดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือท�าหน้าทีก่รรมการด�าเนนิการ

           (1)		เคยได้รับโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษา

ถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผดิ

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ		

												(2)		เคยถกูไล่ออก	ปลดออก	หรือให้

ออกจากราชการ	องค์การ	หรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

												(3)		เคยถกูนายทะเบยีนสหกรณ์ออก

ค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ

หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง

กรรมการหรือผู้จัดการตามค�าสั่งนายทะเบียน

สหกรณ์

       (4)	 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให ้

ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่

       (5)	 สมาชิกที่เคยผิดนัดช�าระเงินต้น

หรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกใน

ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันท่ีท�าสัญญาจ้าง

//////

///////////////

/////////////////////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

											(4)		เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์

ออกค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	 หรือมี

ค�าวนิจิฉยัเป็นทีส่ดุให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

											(6)		เป็นหรือเคยเป็นผู้มคีวามประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรง

											(7)		ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ีประจ�า

ในสหกรณ์

											(8)		เคยถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง

กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา	 89/3	 วรรค

สอง

											(9)		เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน

สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา	89/3	วรรคสอง

											(10)	เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 หรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลผู ้ให้บริการทางการเงิน

เป็นผู ้จัดการหรือในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งนั้น

การส่งเงินงวดช�าระหนี	้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย

สองงวดติดต่อกันหรือรวมกันแล้วไม่เกินสาม

งวดในระยะเวลาหนึ่งปี

	 	 	 	 	 	 	 (6)	 ผู้ซ่ึงถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดีใน

ทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาท่ีกระท�าให้

สหกรณ์เสียหาย	 หรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงที่

สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท�า

ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	 ได้รับโทษจ�าคุกโดย

ค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษ

ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ	

											(6)		เป็นหรือเคยเป็นผู้มคีวามประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรง

														(7) 		ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่

ประจ�าในสหกรณน์ี้

											(8)		เคยถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง

กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา	 89/3	 วรรค

สอง	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

											(9)		เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน

สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา	89/3	วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.2542	 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม

											(10)	เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 หรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลผู ้ให้บริการทางการเงิน

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////

///////////////////

//////////////////

////////////////

////////

///////////////////////

/////////////////////////////////////////
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สัง่ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ	ผูจั้ดการ	ผูม้ี

อ�านาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาของผู้ให้บริการ

ทางการเงิน	 ซ่ึงอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานดังกล่าว	 เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ี

ก�าหนดห้ามด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวแล้ว	หรือได้รับ

การยกเว้นจากหน่วยงานก�ากบัดแูลแล้วแต่กรณี

											(11)	เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 หรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน	 ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	กล่าวโทษ	ร้องทุกข์

หรือก�าลังถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง

หรือทุจริต	 เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มี

ความผิด

											(12)	มีหรือเคยมีส ่วนร ่วมในการ

ประกอบธุรกิจหรือการด�าเนินกิจการใดๆ	 ที่อัน

ผิดกฎหมาย	หรือทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวงผู้

อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

											(13)	เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย

											(14)	เป ็นกรรมการสหกรณ ์ห รือ

ผู ้จัดการสหกรณ์	 หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์

แห่งอืน่	เว้นแต่เป็นกรรมการของชมุนมุสหกรณ์

ทีส่หกรณ์นัน้เป็นสมาชิกอยูไ่ด้อกีไม่เกนิหนึง่แห่ง

แต่มิให้รวมถึงการเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ	์

           (15)	เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้น

จากต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี

หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่ง

กรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งป	ี แล้วแต่

กรณี

//

/////

///////////

////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

/////

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

สัง่ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ	ผูจั้ดการ	ผูม้ี

อ�านาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาของผู้ให้บริการ

ทางการเงิน	 ซ่ึงอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานดังกล่าว	 เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ี

ก�าหนดห้ามด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวแล้ว	หรือได้รับ

การยกเว้นจากหน่วยงานก�ากบัดแูลแล้วแต่กรณี

											(11)	เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 หรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน	 ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	กล่าวโทษ	ร้องทุกข์

หรือก�าลังถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง

หรือทุจริต	 เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มี

ความผิด

											(12)	มีหรือเคยมีส ่วนร ่วมในการ

ประกอบธุรกิจหรือการด�าเนินกิจการใดๆ	 ที่ผิด

กฎหมาย	 หรือท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้

อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

											(13)	เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย

											(14)	เป็นกรรมการสหกรณ์	ผู้จัดการ

สหกรณ์	 หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์แห่งอื่น	 แต่

มิให้รวมถึงการเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์	
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ระเบียบ

นายทะเบยีนสหกรณ์

ก�าหนด

											(15)	มีปัญหาในการช�าระเงินต้นหรือ

ดอกเบีย้กบัสหกรณ์	หรือผูใ้ห้บริการทางการเงิน

หรือถูกจัดชั้นเป็นลูกหนี้ต�่ากว่ามาตรฐาน	 ชั้น

สงสยั	ช้ันสงสยัจะสญู	หรือชัน้สญู	ในระยะเวลา

2	 ปีย้อนหลัง	 นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกต้ัง

เป็นกรรมการ	เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

											(16)	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

ข้อ 48 การออกจากต�าแหน่ง	กรรมการด�าเนนิ

การต้องออกจากต�าแหน่ง	 เพราะเหตุใดๆ

ดังต่อไปนี้

											(1)		ถึงคราวออกตามวาระ

											(2)		ลาออก	โดยแสดงความจ�านงเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

											(3)		ขาดจากสมาชิกภาพ

											(4)		เข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าใน

สหกรณ์นี้

											(5)		ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้

											(6)		ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ัง

คณะหรือรายตัว	ตามข้อ	46	(5)

											(7)		นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก

           (16)	มปัีญหาในการผดินดัช�าระเงินต้น

หรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์เกินกว่าเก้าสิบวันกับ

นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล

เครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันท่ีท�าสัญญาจ้าง

เป็นผู ้จัดการหรือในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งนั้น 

หรือผูใ้ห้บริการทางการเงินหรือถกูจัดชัน้เป็นลกู

หนี้ต�่ากว่ามาตรฐาน	 ช้ันสงสัย	 ช้ันสงสัยจะสูญ

หรือชัน้สญู	ในระยะเวลา	2	ปีย้อนหลงั	นบัต้ังแต่

วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 เว้นแต่มี

เหตุสุดวิสัย

           (17)	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

ข้อ 48  การออกพ้นจากต�าแหน่ง	กรรมการ

ด�าเนินการต้องออกพ้นจากต�าแหน่ง	 เพราะเหตุ

ใดๆ	ดังต่อไปนี้

											(1)		ถึงคราวออกตามวาระ

											(2)		ลาออก	โดยแสดงความจ�านงเป็น

หนงัสอืต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ	หรือลาออก

ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

											(3)		ขาดจากสมาชิกภาพ

											(4)		เข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าใน

สหกรณ์นี้

											(4)		มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ	46/1

											(5)		ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้

           (5)		ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ัง

คณะหรือรายตัวบุคคล	ตามข้อ	46	(5)

           (6)		นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก

////////////////

/////////////
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//////////////////////////////////////
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ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

ทั้งคณะหรือรายตัว

ข้อ 49 ต�าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตาม

วาระ	ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการว่างลงก่อน

ถึงคราวออกตามวาระ	 (เว้นแต่เพราะเหตุตาม	

ข้อ	 48	 (7))	 ให้กรรมการด�าเนินการท่ีมีตัวอยู่

ประชมุด�าเนนิการได้จนกว่าจะมกีารประชมุใหญ่

ซ่ึงจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการแทน

ในต�าแหน่งที่ว่าง	 แต่ถ้าในเวลาใดเมื่อจ�านวน

กรรมการด�าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าสิบคน

ทั้งคณะหรือรายตัวบุคคล

											(7)		ข าดประชุ มคณะกรรมการ

ด�าเนินการติดต่อกันสามคร้ัง	 โดยไม่มีเหตุ

อันควร

ให้กรรมการด�าเนนิการผูม้ส่ีวนได้เสยีตาม	(6)

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 ค�า

วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้

เป็นที่สุด

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวน

พิจารณาปรากฏว่า	 กรรมการด�าเนินการมีเหตุ

ตาม	 (7)	 และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามแห่งจ�านวนกรรมการด�าเนินการ

ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย

ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด�าเนินการรายนั้นต้อง

พ้นจากต�าแหน่ง

กรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให ้

กรรมการด�าเนินการพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ	

ให้ที่ประชุมใหญ่คร้ังนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการใหม่ทั้งคณะ	 และอยู่ในต�าแหน่งได้

เช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการชุดแรก

ข้อ 49 ต�าแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราว

ออกตามวาระ	 ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ

ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ	(เว้นแต่เพราะ

เหตุตาม	 ข้อ	 48	 (7))	 ให้กรรมการด�าเนินการที่

มตัีวอยูป่ระชมุยงัด�ารงต�าแหน่งอยู่ด�าเนนิการได้

ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่	 ซ่ึงจะได้มี

การเลอืกต้ังกรรมการด�าเนนิการแทนในต�าแหน่ง

ที่ว ่าง	 แต่ถ้าในเวลาใดเมื่อจ�านวนกรรมการ
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กรรมการด�าเนินการท่ีมีตัวอยู่จะประชุมด�าเนิน

กิจการใดๆ	 ไม่ได้และจะต้องนัดเรียกประชุม

ใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็วเว้นแต่กรรมการท่ีพ้น

ต�าแหน่งเหลือวาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน

เก้าสิบวัน

ในกรณทีีต่�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนนิการ

ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน

วรรคก่อน	 และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อ

เลือกตั้งใหม่	 คณะกรรมการด�าเนินการอาจ

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการขึ้นท�า

หน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

กรรมการด�าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง

ขึ้นแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงเพราะ

เหตุตามข้อ	48(7)	นั้น	เป็นอ�านาจและหน้าที่ของ

นายทะเบียนสหกรณ์ท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด�าเนนิการช่ัวคราว	หรือตัง้สมาชกิเป็นกรรมการ

ด�าเนินการแทนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ก่อนทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการชัว่คราวซ่ึงได้

รับการแต่งตั้งข้ึนตามความในวรรคก่อนจะพ้น

จากต�าแหน่ง	ให้คณะกรรมการด�าเนนิการชัว่คราว

นั้นเรียกประชุมใหญ่	 เพื่อเลือกต้ังกรรมการ

ด�าเนินการตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อ	46

ด�าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าสิบคนองค์

ประชุม	 กรรมการด�าเนินการที่มีตัวอยู ่ด�ารง

ต�าแหน่งอยู่จะประชุมด�าเนินกิจการใดๆ	 ไม่ได้

และจะนอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุม

ใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว	 เฉพาะการเลือกต้ัง

กรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 เว้น

แต่กรรมการที่พ้นต�าแหน่งเหลือวาระการด�ารง

ต�าแหน่งไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณท่ีีต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนนิการ

ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน

วรรคก่อน	เป็นต�าแหน่งประธานกรรมการ	หาก

ไม่มีรองประธานกรรมการท�าหน้าท่ีแทนและ

ยังมิได ้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่

คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการด�า เนินการอื่น ข้ึนท� าหน ้า ท่ีแทน

ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

กรรมการด�าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง

ขึ้นแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับ

วาระได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง

ตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงเพราะ

เหตุตามข้อ	48(7)	นั้น	เป็นอ�านาจและหน้าที่ของ

นายทะเบียนสหกรณ์ท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด�าเนนิการชัว่คราว	หรือตัง้สมาชกิเป็นกรรมการ

ด�าเนินการแทนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ก่อนทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการชัว่คราวซ่ึงได้

รับการแต่งตั้งข้ึนตามความในวรรคก่อนจะพ้น

จากต�าแหน่ง	ให้คณะกรรมการด�าเนนิการชัว่คราว

นั้นเรียกประชุมใหญ่	 เพื่อเลือกต้ังกรรมการ

ด�าเนินการตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อ	46
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กฎกระทรวง	

การด�าเนินงานและ

ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิต		

ยูเนี่ยน	 พ.ศ.2564

และระ เบี ยบนาย

ทะ เ บียนสหกรณ ์

ก�าหนด

ข้อ 51 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	คณะกรรมการด�าเนินการ	มีอ�านาจ

หน้าที่ด�าเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์	 และ

เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล

ภายนอก	 เพื่อการนี้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรือผู้จัดการท�าการแทนก็ได้โดยให้

เป็นไปตามข้อบังคับ	 และตามมติของที่ประชุม

ใหญ่กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความเจริญแก่

สหกรณ์ทุกประการ	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

ข้อ 51 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	คณะกรรมการด�าเนินการ	มีอ�านาจ

หน้าที่ด�าเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์	 และ

เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล

ภายนอก	 เพื่อการนี้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรือผู้จัดการท�าการแทนก็ได้โดยให้

เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	

และค�าสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะท�าให้

เกิดความจ�าเริญแก่สหกรณ์	 และตามมติของที่

ประชุมใหญ่กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความ

เจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ	 ซ่ึงรวมทั้งในข้อ

ต่อไปนี้

           (1)		ก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	และ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์

เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ	 รวมทั้ง

ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

											(2)		จัดให ้มี ข ้ อก� าหนดเกี่ ยวกับ

จริยธรรมของกรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้มีอ�านาจใน

การจัดการ	ที่ปรึกษาของสหกรณ์	และเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์	เพือ่เป็นแนวทางปฏบิติัของสหกรณ์

											(3)		จัดให้มนีโยบายและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	 ของสหกรณ์	 โดย

อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน

สินเชื่อการลงทุน	 สภาพคล่อง	 และปฏิบัติการ

รวมท้ังจัดให้มกีารทบทวนนโยบายและกระบวน

การบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	 พร้อมทั้ง

รายงานผลการด�าเนินการดังกล่าวให้ท่ีประชุม
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											(1)		ด�าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิก

หรือสมาชิกสมทบ	 และสมาชิกหรือสมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพ	 ตลอดจนดูแลให้

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบปฏิบัติการต่างๆ	 ตาม

ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติของสหกรณ์

ใหญ่ทราบ

											(4)		ก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการ

งานของสหกรณ์อย่างมปีระสทิธิภาพ	และด�าเนนิ

กจิการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

											(5)		จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ

											(6)		ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงาน

เร่ืองท่ีส�าคญัของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่าง

รวดเร็วและมีกระบวนการน�าเสนอข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถปฏบิติัตามอ�านาจหน้าทีไ่ด้อย่างสมบรูณ์

												(7)		ก�าหนดนโยบายและแผนเกีย่วกบั

การฝาก	การลงทนุ	การกูย้มืจากสหกรณ์อืน่และ

สถาบันการเงิน	 และการค�้าประกันเพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

											(8)		พิจารณาแต ่งตั้ งและก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของอนุกรรมการต่างๆ	 ตามความ

จ�าเป็น

												(9)		ก�ากบัดแูลสหกรณ์ให้มกีารจัดท�า

และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่แท้

จริงของสหกรณ์	 โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้

รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

        (10)	ด�าเนินการพิจารณาในเร่ืองการ

รับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ	 และสมาชิกหรือ

สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพ	ตลอดจนดแูล

ให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบปฏิบัติการต่างๆ

ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติและค�าสั่ง

ของสหกรณ์
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											(2)		พิจารณาด�าเนินการในเร่ืองการ

รับฝาก	การกู้ยืมเงิน	การให้เงินกู้	การให้สินเชื่อ

และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์

											(3)		ก�าหนดและด�าเนินการเกี่ยวกับ

การประชุมใหญ่	 และเสนองบดุลกับรายงาน

ประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์

ต่อที่ประชุมใหญ่

											(4)		เสนอการจั ดสรรก� า ไ รสุ ทธิ

ประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่

											(5)		พิจารณาอนุมัติงบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

											(6)		พิจารณาก�าหนดค่าเบ้ียเลี้ยง	ค่า

พาหนะ	 ค่าเช่าท่ีพัก	 และค่าเบ้ียประชุมของ

กรรมการด�าเนินการ	 คณะกรรมการอื่นๆ	 ที่

ปรึกษา	และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

											(7)		พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง	หรือ

จ้าง	และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจั้ดการ	ตลอด

จนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้

เป็นการถูกต้อง

											(8)		พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง	และ

ก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน

									(9)		ก� าหนดระเบียบต ่ างๆ	 ของ

สหกรณ์

											(10)	จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึง

บรรดาทะเบียน	 สมุดบัญชี	 เอกสารต่างๆ	 และ

บรรดาอุปกรณ์ด�าเนินงานของสหกรณ์

											(11)	พจิารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็น

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

                (11)	พิจารณาด�าเนินการในเร่ืองการ

รับฝากเงิน	 การกู้ยืมเงิน	 การให้เงินกู้	 การให้

สินเชื่อและการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์

                (12)	ก�าหนดและด�าเนินการเกี่ยวกับ

การประชุมใหญ่	 และเสนองบดุลงบการเงิน

ประจ�าปี	 กับและรายงานประจ�าปีแสดงผลการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

                (13)	เสนอแนะการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่

                (14)	พิจารณาอนุมัติเสนอแผนงาน

และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือแผน

ปรับปรุงการด�าเนินงานของสหกรณ	์ แล้วเสนอ

ให้ที่ประชุมใหญอ่นุมัติ

                (15)	พิจารณาก�าหนดค่าเบ้ียเลี้ยง	ค่า

พาหนะ	 ค่าเช่าท่ีพัก	 และค่าเบ้ียประชุมของ

กรรมการด�าเนินการ	 คณะกรรมการอื่นๆ	 ที่

ปรึกษา	และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

           (16)	พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง	หรือ

จ้าง	 และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ของผู้จัดการ

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู ้

จัดการให้เป็นการถูกต้อง

           (17)	พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง	และ

ก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

           (18)	ก� าหนดระเบียบต ่ างๆ	ของ

สหกรณ์

           (19)	จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึง

บรรดาทะเบียน	 สมุดบัญชี	 เอกสารต่างๆ	 และ

บรรดาอุปกรณ์ด�าเนินงานของสหกรณ์

      (20) เสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาให้

สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ	 และออกจาก
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											(12)	พิจารณาด� า เนินการแต ่ งตั้ ง

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะ

ท�างานเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของ

สหกรณ์

											(13)	พิ เคราะห ์และปฏิบั ติตามข ้อ

บันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ์	หรือผู้ตรวจการสหกรณ์	หรือ

ผู ้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซ่ึงนาย

ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย		

											(14)	พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่

บรรดาสมาชิก	 สมาชิกสมทบ	 และเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์	ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป	เพื่อ

ให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปด้วยดี	

											(15)	พจิารณารายงานของคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ	 หรือคณะท�างาน	 หรือ

ผู้ตรวจสอบกิจการหรือความเห็นของผู้จัดการ

หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

											(16)	เชญิสมาชกิ	หรือบคุคลภายนอก

ที่เห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ด�าเนินการตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนให้ตาม

ที่เห็นสมควร

											(17)	ฟ้อง	ต่อสู	้หรือด�าเนนิคดเีกีย่วกบั

กิจการของสหกรณ์	 หรือประนีประนอมยอม

ความ	 หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ

พิจารณาชี้ขาด

											(18)	เสนอแผนงานและเป้าหมายใน

การด�าเนินงาน	 รวมท้ังประมาณการรายจ่าย

ประจ�าปีให้ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ		

การเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์	และองค์กรอื่น

       (21)	พิจารณาด�าเนินการแต่งต้ังและ

ถอดถอนคณะกรรมการอืน่หรือคณะอนกุรรมการ

หรือคณะท�างานเพื่อประโยชน์ในการด�าเนิน

กิจการของสหกรณ์

           (22)	พิ เคราะห ์และปฏิบั ติตามข ้อ

บันทึกหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์	 หรือ

รองนายทะเบยีนสหกรณ์	หรือผูต้รวจการสหกรณ์

หรือผู้สอบบัญชี	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซ่ึง

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย		

           (23)	พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่

บรรดาสมาชิก	 สมาชิกสมทบ	 และเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์	ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป	เพื่อ

ให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปด้วยดี	

           (24)	พจิารณารายงานของคณะกรรมการ

อื่นหรือคณะอนุกรรมการ	 หรือคณะท�างาน

หรือผู ้ตรวจสอบกิจการหรือความเห็นของผู ้

จัดการหรือและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์

           (25)	เชญิสมาชกิ	หรือบคุคลภายนอก

ที่เห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ด�าเนนิการสหกรณ์	ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทน

ให้ตามที่เห็นสมควร

           (26)	ฟ้อง	ต่อสู	้หรือด�าเนนิคดเีกีย่วกบั

กิจการของสหกรณ์	 หรือประนีประนอมยอม

ความ	 หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ

พิจารณาชี้ขาด

											(18)	เสนอแผนงานและเป้าหมายใน

การด�าเนินงาน	 รวมท้ังประมาณการรายจ่าย

ประจ�าปีให้ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ

////////

////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

///// /////

/////////////////////

//////////////

/////////////////

/////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////

////////////



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 147

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

											(19)	ท�าการต่างๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สิน		

ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

											(20)	พิ จ า รณาแต ่ งตั้ ง ก ร รมการ

ด�าเนนิการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์เพือ่เข้าประชมุ

ใหญ่	 และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และหรือ

ชมุนมุสหกรณ์	ซ่ึงสหกรณ์นีเ้ป็นเป็นสมาชกิ	ทัง้นี้

ตามท่ีข้อบงัคบัของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย	และหรือชุมนุมสหกรณ์ก�าหนดไว้

											(21)	พิจารณามอบหมายอ�านาจหน้าที่

ในการด�าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ	 รอง

ประธานกรรมการ	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	 หรือ

ผู้จัดการ	 หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความ

เหมาะสม

ข้อ 52 คณะกรรมการอ� านวยการ 	 ให ้

คณะกรรมการด�าเนนิการตัง้กรรมการด�าเนนิการ

ของสหกรณ์จ�านวนไม่เกนิเจ็ดคน	เป็นกรรมการ

อ�านวยการ	 โดยให้มีต�าแหน่งประธานกรรมการ

คนหนึ่ง	 และเลขานุการคนหนึ่ง	 นอกนั้นเป็น

กรรมการ

           (27)	ท�าการพจิารณาด�าเนนิการ	ต่างๆ

เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์

           (28)	พิ จ า รณาแต ่ ง ต้ั งกรรมการ

ด�าเนนิการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์เพือ่เข้าประชมุ

ใหญ่	 และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และหรือ

ชมุนมุสหกรณ์	และองค์กรอืน่	ซ่ึงสหกรณ์นีเ้ป็น

เป็นสมาชิก	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ

ของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์	และองค์กรนั้น	ก�าหนดไว้

											(29)	ค�้าประกันเงินกู ้ที่สหกรณ์กู ้ยืม

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยรับผิดชอบการ

ค�้าประกันในฐานะส่วนตัว

           (30)	พิจารณามอบหมายอ�านาจหน้าที่

ในการด�าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ	 รอง

ประธานกรรมการ	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	 หรือ

ผูจั้ดการ	หรือและบคุคลทีเ่กีย่วข้องได้ตามความ

เหมาะสม

ข้อ 52 คณะกรรมการอ� านวยการ 	 ให ้

คณะกรรมการด�าเนินการต้ังคณะกรรมการ

อ�านวยการ	 จากคณะกรรมการด�าเนินการ

จ�านวนเจ็ดคน	 โดยให้ประธานกรรมการ	 รอง

ประธานกรรมการ	 เหรัญญิก	 และเลขานุการ

ของคณะกรรมการด�าเนินการเป็นกรรมการ

อ�านวยการ

ให ้ ป ร ะธ านกรรมการและ เลข านุ ก า ร

คณะกรรมการด�าเนนิการ	เป็นประธานกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการ
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ปรับล�าดับข้อใหม่

ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

ให้คณะกรรมการอ�านวยการ	 อยู่ในต�าแหน่ง

ได ้ เท ่ากับก�าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ�านวยการนั้น

ให้คณะกรรมการอ�านวยการประชุมกันตาม

คราวท่ีมกีจิธุระ	แต่จะต้องมกีารประชมุกนัเดอืน

ละหนึ่งคร้ังเป็นอย่างน้อย	 และให้ประธาน

กรรมการอ�านวยการ	 	 หรือเลขานุการหรือผู้ที่

ประธานกรรมการอ�านวยการมอบหมายนดัเรียก

ประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ต้อง

มีกรรมการอ�านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ�านวนกรรมการอ�านวยการทั้งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข ้ อวิ นิ จฉั ย ท้ั งปวงของคณะกรรมการ

อ�านวยการให้เสนอคณะกรรมการด�าเนินการ

พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ 53 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อ�านวยการ	 ให้คณะกรรมการอ�านวยการเป็น

ผู้ด�าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด�าเนินการ

ตามที่ได้รับมอบหมาย	 และตามกฎหมาย	 ข้อ

บังคับ	 ระเบียบ	มติ	 และค�าสั่งของสหกรณ์	 ซึ่ง

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

											(1)		ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน	การ

จ่ายเงิน	การสะสมเงิน	การฝากเงิน	หรือการเกบ็

รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ

ของสหกรณ์

											(2)		ควบคุมการ จัดท� าบัญชีและ

ทะเบียนต่างๆ	 ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามล�าดับ

คณะกรรมการอ�านวยการให้อยู่ในต�าแหน่ง

ได ้ เท ่ากับก�าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ�านวยการนั้น

ให้คณะกรรมการอ�านวยการประชุมกันตาม

คราวท่ีมกีจิธุระ	แต่จะต้องมกีารประชมุกนัเดอืน

ละหนึ่งคร้ังเป็นอย่างน้อย	 และให้ประธาน

กรรมการอ�านวยการ	 	 หรือเลขานุการหรือผู้ที่

ประธานกรรมการอ�านวยการมอบหมายนดัเรียก

ประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	ต้อง

มีกรรมการอ�านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ�านวนกรรมการอ�านวยการทั้งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข ้ อวิ นิ จฉั ยทั้ งปวงของคณะกรรมการ

อ�านวยการให้เสนอคณะกรรมการด�าเนินการ

เป็นประจ�าทุกเดือน

ข้อ 52/1 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อ�านวยการ	 ให้คณะกรรมการอ�านวยการเป็น

ผู้ด�าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด�าเนินการ

ตามที่ได้รับมอบหมาย	 และตามกฎหมาย	 ข้อ

บังคับ	 ระเบียบ	มติ	 และค�าสั่งของสหกรณ์	 ซึ่ง

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

											(1)		ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน	การ

จ่ายเงิน	การสะสมเงิน	การฝากเงิน	หรือการเกบ็

รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ

ของสหกรณ์

											(2)		ควบคุมการ จัดท� าบัญชีและ

ทะเบียนต่างๆ	 ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ตามหนังสือ	 กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่	กษ	1115/889	

ลงวนัที	่26	มิถนุายน

2557

และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

											(3)		ควบคุม	ก�ากับ	ดูแลเก็บรักษา

เอกสารหลักฐานต่างๆ	 ตลอดจนทรัพย์สินของ

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย	 และ

พร้อมทีจ่ะน�ามาให้ผูเ้กีย่วข้องตรวจสอบได้ทนัที

											(4)		เ ส น อ แ น ะ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด�าเนินการในการปรับปรุง	หรือแก้ไขการบริหาร

งานของสหกรณ์

											(5)		ควบคมุ	ก�ากบั	ดแูลการจัดท�างบ

การเงิน	 งบดุล	 รวมท้ังบัญชีก�าไรขาดทุน	 และ

รายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของ

สหกรณ์	เสนอคณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณา

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

											(6)		พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์	 เสนอต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการพิจารณา	 และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่

พิจารณา

											(7)		จัดท�าแผนงานและงบประมาณ

ประจ�าปีของสหกรณ์	 เสนอต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการพิจารณาอนุมัติ	 และเสนอที่ประชุม

ใหญ่ทราบ

											(8)		ท�านิติกรรมต่างๆ	เกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ

ด�าเนินการมอบหมาย

											(9)		รายงานผลการด�าเนินงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

											(10)	ควบคุม	ก�ากับ	ดูแลการท�างาน

ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

											(11)	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการด�าเนินการ

และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

											(3)		ควบคุม	ก�ากับ	ดูแลเก็บรักษา

เอกสารหลักฐานต่างๆ	 ตลอดจนทรัพย์สินของ

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย	 และ

พร้อมทีจ่ะน�ามาให้ผูเ้กีย่วข้องตรวจสอบได้ทันที

											(4)		เ ส น อ แ น ะ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด�าเนินการในการปรับปรุง	หรือแก้ไขการบริหาร

งานของสหกรณ์

											(5)		ควบคมุ	ก�ากบั	ดแูลการจัดท�างบ

การเงิน	งบดลุ	ประจ�าปี	รวมท้ังบญัชกี�าไรขาดทนุ

และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์	 เสนอคณะกรรมการด�าเนินการ

พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญอ่นุมัติ

											(6)		พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์	 เสนอต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการพิจารณา	 และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่

พิจารณาอนุมัติ

											(7)		จัดท�าแผนงานและงบประมาณ

รายจ ่ ายประจ� าป ีของสหกรณ ์ 	 เสนอต ่อ

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาอนุมัติ	 และ

เสนอที่ประชุมใหญ่ทราบอนุมัติ

											(8)		ท�านิติกรรมต่างๆ	เกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ

ด�าเนินการมอบหมาย

											(9)		รายงานผลการด�าเนินงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

           (9)		ควบคุม	ก�ากับ	ดูแลการท�างาน

ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

           (10)	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการด�าเนินการ

///////

///////

///////

/////// ///////////////////////////

///////

//////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ปรับล�าดับใหม่

ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

ข้อ 54 คณะกรรมการเงนิกู	้เพือ่ความสะดวก

ในการด�าเนินการ	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการ

มีอ�านาจตั้งกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์นี้

ไม่น้อยกว่าเก้าคนเป็นคณะกรรมการเงินกู้	 โดย

ให้มตี�าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง่	และ

เลขานุการคนหนึ่ง	นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้มีวาระอยู่คราวละ	 1	 ปี

นับแต ่ ได ้ รับต� าแหน ่งจากคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 ซ่ึงเลือกตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น

แต่คณะกรรมการด�าเนินการอาจถอดถอน

กรรมการเงินกูท้ั้งคณะหรือรายตวั	หรือถอดถอน

อ�านาจหน้าท่ีซึง่ได้มอบหมายไว้นัน้ท้ังหมด	หรือ

บางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ี

มีกิจธุระ	 แต่จะต้องมีประชุมกันเดือนละหนึ่ง

คร้ังเป็นอย่างน้อย	 และให้ประธานกรรมการ

เงินกู้	หรือเลขานุการ	นัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้	 ต้องมี

กรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการปฏิบัติอ�านาจหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการเงินกู้ต้องกระท�าตามข้อบังคับ

และระเบียบของสหกรณ์	 ตลอดจนค�าสั่งของ

คณะกรรมการด�าเนินการทุกประการ	ถ้าไม่มีข้อ

บังคับ	ระเบียบหรือค�าสั่งดังว่านั้น	ก็ต้องกระท�า

ตามทางอนัสมควรเพือ่ให้บงัเกดิผลดแีก่สหกรณ์

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้

ให้น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการ	เป็นประจ�า

ทุกเดือน

ข้อ 53 คณะกรรมการเงินกู	้เพือ่ความสะดวก

ในการด�าเนนิการ	ให้คณะกรรมการด�าเนินการมี

อ�านาจต้ังกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์นี้

ไม่น้อยกว่าเก้าคนเป็นคณะกรรมการเงินกูจ้าก

คณะกรรมการด�าเนินการจ�านวนเจ็ดคน	 โดย

ให้มีต�าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง	 และ

เลขานุการคนหนึ่ง	นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้มีวาระอยู่คราวละ	 1	 ปี	

นับแต่ได้รับต�าแหน่งจากให้อยู่ในต�าแหน่งได้

เท่ากบัก�าหนดเวลาของคณะกรรมการด�าเนนิการ

ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น	แต่คณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจถอดถอนคณะกรรมการเงินกู้ทั้ง

คณะหรือรายตัว	 หรือถอดถอนอ�านาจหน้าท่ีซ่ึง

ได้มอบหมายไว้นั้นทั้งหมด	หรือบางส่วนเมื่อใด

ก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ี

มีกิจธุระ	 แต่จะต้องมีประชุมกันเดือนละหนึ่ง

คร้ังเป็นอย่างน้อย	 และให้ประธานกรรมการ

เงินกู้	หรือเลขานุการ	นัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้	 ต้องมี

กรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้

ให้น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการ	เป็นประจ�า

ทุกเดือน

////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////
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//

////////

///////////////////

//////////////////////////

/////////////////////////////////////////



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 151

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ปรับล�ำดับข้อใหม่

ระเบียบ

นำยทะเบียนสหกรณ์

ก�ำหนด

ให้คณะกรรมกำรเงินกูม้อี�ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบั

กำรอนมุติัเงินกูห้รือสนิเชือ่แก่สมำชกิหรือสมำชกิ

สมทบตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของ

สหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้        

           (1)  ตรวจสอบกำรใช้เงินกูห้รือสนิเชือ่

ของสมำชิก หรือสมำชิกสมทบให้เป็นไปตำม

ควำมมุ่งหมำย ที่ให้เงินกู้หรือสินเชื่อนั้น

           (2)  ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้หรือ

สินเชื่อมีหลักประกันตำมท่ีก�ำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่ำหลักประกันส�ำหรับ

เงินกู ้หรือสินเชื่อรำยใดเกิดบกพร่องก็ต ้อง

ก�ำหนดให้ผู้กู ้หรือผู้รับสินเชื่อจัดกำรแก้ไขให้

ถูกต้อง

           (3)  ดูแลติดตำมกำรช�ำระหนี้ของ

สมำชิกหรือสมำชิกสมทบ ผู้กู้หรือผู้รับสินเชื่อ

ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ

           (4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อควำม

จริง ในกรณีสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ ผู้กู้หรือ

ผู้รับสินเช่ือขอผ่อนเวลำกำรส่งเงินงวดช�ำระหนี้

เงินกู ้หรือสินเช่ือ หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวด

ช�ำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรพิจำรณำผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้

หรือสินเชื่อ หรือสอบสวนลงโทษให้สมำชิกหรือ

สมำชิกสมทบออกจำกสหกรณ์

ข้อ 53/1 อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

เงินกู้ ให้คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ�ำนำจหน้ำท่ีใน

กำรพิจำรณำวินิจฉัยเกี่ยวกับกำรอนุมัติกำรให้

เงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบ

ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่ง

ของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้

           (1)  ตรวจสอบกำรใช้เงินกูห้รือสนิเชือ่

ของสมำชิก หรือสมำชิกสมทบให้เป็นไปตำม

ควำมมุ ่งหมำยวัตถุประสงค์ ท่ีให้เงินกู ้หรือ

สินเชื่อนั้น

           (2)  ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้

หรือสินเชื่อมีหลักประกันตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์ และเมือ่เหน็ว่ำหลกัประกนั

ส�ำหรับเงินกู้หรือสินเชื่อรำยใดเกิดบกพร่องก็

ต้องก�ำหนดให้ผู้กู้หรือผู้รับสินเช่ือจัดกำรแก้ไข

ให้ถูกต้องคืนดีภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด

           (3)  ดแูลและตดิตำมกำรช�ำระหนีข้อง

สมำชิกหรือสมำชิกสมทบ ผู้กู้หรือผู้รับสินเชื่อ

ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ

           (4)  รำยงำนและสอบสวนเบ้ืองต้น

ให้ได้ข้อควำมจริง ในกรณีสมำชิกหรือสมำชิก

สมทบ ผู้กู้หรือผู้รับสินเชื่อขอผ่อนเวลำกำรส่ง

เงินงวดช�ำระหนี้เงินกู้หรือสินเชื่อ หรือผิดนัด

กำรส่งเงินงวดช�ำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรพิจำรณำผ่อนผัน หรือ

เรียกคืนเงินกู้หรือสินเช่ือ หรือสอบสวนลงโทษ

ให้สมำชิกหรือสมำชิกสมทบออกจำกสหกรณ์ 

หรือพิจำรณำว่ำตกเป็นผู้ผิดนัดช�ำระหนี้ตำมข้อ 

46/1(5) โดยจะต้องรำยงำนเป็นประจ�ำทุกเดือน 

//////////////

//////////////////

////////
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พระรำชบญัญตัแิก้ไข

เพิ่ ม เติมประมวล

กฎหมำยแพ่งและ

พำณิชย์ (ฉบับที่ 20)

พ.ศ.2557

ปรับล�ำดับข้อใหม่

กฎกระทรวง 

กำรด�ำเนินงำนและ

ก ำ ร ก� ำ กั บ ดู แ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564

และตำมระ เ บียบ

นำยทะเบียนสหกรณ์

ว่ำด้วย กำรรับจด

ทะเบียนข ้อบังคับ

เ กี่ ย ว กั บ ค ณ ะ

อนุกรรมกำรบริหำร

ค ว ำ ม เ สี่ ย ง แ ล ะ

คณะอนุกรรมกำร

กำรลงทนุ พ.ศ.2564

           (5)  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

           (5)  ด�ำเนินกำรและควบคุมเร่ืองกำร

ท�ำหนังสือบอกกล่ำวแก่ผู้ค�้ำประกันภำยใน 60

(หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด

           (6)  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

ข้อ 54 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ�ำเป็นแก่

กำรด�ำเนินงำน คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอำจมี

ค�ำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อมอบหมำย

ให้ปฏิบัติภำรกิจของสหกรณ์ โดยมีอ�ำนำจ

หน้ำท่ีตำมที่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรก�ำหนด

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอำจแต่งต้ังบุคคล

ภำยนอกท่ีมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญในเร่ือง นัน้ๆ

เป็นที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำร

ข้อ 54/1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำร

ด�ำเนินกำรเป็นคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงจ�ำนวนเจ็ดคน โดยให้มีต�ำแหน่งประธำน

อนกุรรมกำรคนหนึง่และเลขำนกุำร อนกุรรมกำร

คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมกำร

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอำจแต่งต้ังบุคคล

ภำยนอกท่ีเป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิเป ็นท่ีปรึกษำ

คณะอนุกรรมกำรได้

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้อยู่ใน

ต�ำแหน่งได้เท่ำกบัก�ำหนดเวลำของคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำร ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงนั้น 

ให้คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งประชมุ
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กันตำมครำวท่ีมีกิจธุระ หรือมีกำรประชุมกัน

เดือนละหนึ่งคร้ังและให้ประธำนอนุกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง หรือเลขำนุกำรนัดเรียก

ประชุมได้

ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยง ต้องมีอนุกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนอนุกรรมกำรท้ังหมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม

ข ้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบและ

พิจำรณำ

ข้อ 54/2 อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมกำรบริหำร

ควำมเสีย่ง มอี�ำนำจและหน้ำท่ีด�ำเนนิกจิกำรตำม

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของ

สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อ

ไปนี้

           (1)  ศึกษำ วิเครำะห์ และก�ำหนด

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรพจิำรณำ โดยครอบคลมุ

ถึง ควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ เช่น ควำมเสี่ยง

ด้ำนสินเชื่อ กำรลงทุน สภำพคล่อง ปฏิบัติกำร

และด้ำนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอ

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอนุมัติ

           (2)  มีอ�ำนำจตัดสินใจในกำรด�ำเนิน

กำรใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ภำยใต้ขอบเขตควำม

รับผิดชอบที่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรก�ำหนด

           (3)  ประเมนิ ตดิตำม ก�ำกบัดแูล และ
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

กฎกระทรวง 

กำรด�ำเนินงำนและ

ก ำ ร ก� ำ กั บ ดู แ ล

สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564

และตำมระ เ บียบ

นำยทะเบียนสหกรณ์

ว่ำด้วย กำรรับจด

ทะเบียนข ้อบังคับ

เ กี่ ย ว กั บ ค ณ ะ

อนุกรรมกำรบริหำร

ค ว ำ ม เ สี่ ย ง แ ล ะ

คณะอนุกรรมกำร

กำรลงทนุ พ.ศ.2564

ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยเกี่ยวกับกำร

บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้กระบวนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

           (4)  รำยงำนแผนด�ำเนินงำนที่ควร

ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหำที่มี

นัยส�ำคัญให้แก่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร เพื่อ

ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรของสหกรณ์

           (5)  ก�ำกับดูแลเ ร่ืองธรรมำภิบำล

เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง

           (6)  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให ้

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรและต่อที่ประชุมใหญ่

ทรำบโดยแสดงรำยละเอียดในรำยงำนประจ�ำปี

           (7)  ป ฏิ บั ติ ห น ้ ำ ที่ อื่ น ต ำ ม ท่ี

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรมอบหมำย

ข้อ 54/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให ้

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำร

ด�ำเนินกำรเป็นคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน

จ� ำนวนเจ็ดคน และต ้องไม ่มีกรรมกำร

ด�ำเนินกำรที่เป็นคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงเป็นอนุกรรมกำรด้วย โดยให้มีต�ำแหน่ง

ประธำนอนุกรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำร

อนุกรรมกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมกำร

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอำจแต่งต้ังบุคคล

ภำยนอกท่ีเป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิเป ็นท่ีปรึกษำ

คณะอนุกรรมกำรได้

คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุนให้อยู่ในต�ำแหน่ง

ได ้ เท ่ำกับก�ำหนดเวลำของคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำร ซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน

นั้น
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ให้คณะอนกุรรมกำรกำรลงทนุประชมุกนัตำม

ครำวมกีจิธุระ หรือมกีำรประชมุกนัเดอืนละหนึง่

ครั้งและให้ประธำนอนุกรรมกำรกำรลงทุน หรือ

เลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้

ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน 

ต้องมีอนุกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ�ำนวนอนุกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็น

องค์ประชุม

ข ้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมกำร

กำรลงทุนให้เสนอคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรใน

กำรประชุมครำวถัดไปทรำบและพิจำรณำ

ข้อ 54/4 อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

การลงทุน ให้คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน มี

อ�ำนำจและหน้ำที่ด�ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

           (1)  ศึกษำ วิเครำะห์ และก�ำหนด

นโยบำยและแผนเกี่ยวกับกำรลงทุนประจ�ำปี

ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำม

เสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมกำรด�ำเนิน

กำรพิจำรณำเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ

           (2)  พิจำรณำอนุมัติแผนกำรลงทุน

และแผนจัดกำรกำรลงทุน ภำยใต้ขอบเขตที่

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรก�ำหนด

           (3)  ประเมนิ ติดตำม และก�ำกบัดแูล

ผลประโยชน์จำกกำรลงทุน และจัดให้มีกำร

ควบคุมภำยในที่เหมำะสม

           (4)  ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมำภิบำล

เกี่ยวกับกำรลงทุน
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ระเบียบ

นำยทะเบียนสหกรณ์

ก�ำหนด

ข้อ 57 การวิ นิจฉัยป ัญหา เว ้นแต ่จะได ้

ก�ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัย

ปัญหำต่ำงๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุม

คณะกรรมกำรด� ำ เนินกำร หรือที่ประชุม

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร หรือท่ีประชุม

คณะกรรมกำรเงินกู้ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก

เป็นใหญ่ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง

ชี้ขำด ในกรณีท่ีประธำนออกเสียงชี้ขำด ต้อง

ให้มีบันทึกเหตุผลท้ังสองฝ่ำยไว้ด้วย ส่วนกำร

วินิจฉัยชี้ขำดของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้ำง

มำก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่

น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนสมำชิกซ่ึงมำ

ประชุม

           (1)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

           (2)  กำรควบสหกรณ์

           (3)  กำรแยกสหกรณ์

           (4)  กำรเลิกสหกรณ์

กำรอื่นใดท่ีกฎหมำยหรือข้อบังคับก�ำหนดให้

ใช้เสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนสมำชกิ

ซึ่งมำประชุม

           (5)  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรทรำบและรำยงำนผล

กำรปฏิบัติงำนให้ที่ประชุมใหญ่ทรำบในรำยงำน

ประจ�ำปี

           (6)  ป ฏิ บั ติ ห น ้ ำ ที่ อื่ น ต ำ ม ท่ี

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรมอบหมำย

ข้อ 57 การวิ นิจฉัยป ัญหา เว ้นแต ่จะได ้

ก�ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัย

ปัญหำต่ำงๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุม

คณะกรรมกำรด� ำ เนินกำร หรือที่ประชุม

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร หรือท่ีประชุม

คณะกรรมกำรเงินกู้อื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียง

ข้ำงมำกเป็นใหญ่ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้

ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด ในกรณีที่ประธำนออกเสียง

ชี้ขำด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ำยไว้ด้วย

ส่วนกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือ

เสียงข้ำงมำก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือ

เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนสมำชิก

ซึ่งมำประชุม

           (1)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

           (2)  กำรควบสหกรณ์

           (3)  กำรแยกสหกรณ์

           (4)  กำรเลิกสหกรณ์

กำรอืน่ใดทีก่ฎหมำยหรือข้อบังคบันีก้�ำหนดให้

ใช้เสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนสมำชกิ

ซ่ึงมำประชุมกำรลงคะแนนเสยีงไว้เป็นกำรเฉพำะ

ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตำมข้อก�ำหนดนั้น

ถ้ำในปัญหำซ่ึงท่ีประชมุวนิจิฉยันัน้ ผู้ใดมส่ีวน

/////////////////

////////////////////////

//////////////////////////////////

///////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

///////////////

///////////////////////////////////////

///////////////

//////////////////////////////////////////////////////

///

//////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ข้อ 64 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่

เลอืกต้ังสมำชกิ หรือบคุคลภำยนอก ผู้ทีม่คีณุวุฒิ

ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำร

บัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำร

สหกรณ์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และ

มีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบ

กิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วย

งำนอืน่ท่ีได้รับกำรรับรองหลกัสตูรจำกกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของ

ผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบ นำยทะเบียน

สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 

จ�ำนวนสำมคนหรือหนึ่งนิติบุคคล เรียกว่ำ 

“คณะผู้ตรวจสอบกิจกำร”

กรณีของคณะผู ้ตรวจสอบกิจกำร ต้องมี

หัวหน้ำคณะหนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นผู ้มีวุฒิกำร

ศึกษำไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนกำรเงิน กำร

บัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ มีหน้ำที่

ควบคมุดแูลกำรปฏบัิติงำนให้บรรลวัุตถปุระสงค์

ในกำรตรวจสอบกิจกำร และให้ประกำศชื่อ

หัวหน้ำคณะผูต้รวจสอบกจิกำรให้ทีป่ระชมุใหญ่

ทรำบด้วย

ให้คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรประกำศรับสมคัร

ผู ้ตรวจสอบกิจกำร และพิจำรณำคัดเลือกผู ้

ตรวจสอบกจิกำรทีม่คีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์

ก�ำหนด และน�ำเสนอชื่อผู ้ตรวจสอบกิจกำร

ที่ผ ่ำนมำคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง

ได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน

เรื่องนั้นไม่ได้

ข้อ 64 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่

เลอืกต้ังสมำชกิ หรือบคุคลภำยนอก ผูท้ีม่คีณุวฒิุ

ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำร

บัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำร

สหกรณ์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และ

มีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบ

กิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วย

งำนอืน่ทีไ่ด้รับกำรรับรองหลกัสตูรจำกกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของ

ผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบ นำยทะเบียน

สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 

จ�ำนวนสำมคนหรือหนึ่งนิติบุคคล เรียกว่ำ 

“คณะผู้ตรวจสอบกิจกำร”

กรณีของคณะผู ้ตรวจสอบกิจกำร ต้องมี

หัวหน้ำคณะหนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นผู ้มีวุฒิกำร

ศึกษำไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนกำรเงิน กำร

บัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ มีหน้ำที่

ควบคมุดแูลกำรปฏบัิติงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ในกำรตรวจสอบกิจกำร และให้ประกำศช่ือ

หวัหน้ำคณะผูต้รวจสอบกจิกำรให้ทีป่ระชมุใหญ่

ทรำบด้วย

ให้คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรประกำศรับสมคัร

ผู ้ตรวจสอบกิจกำร และพิจำรณำคัดเลือกผู ้

ตรวจสอบกจิกำรทีม่คีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์

ก�ำหนด และน�ำเสนอชื่อผู ้ตรวจสอบกิจกำร

ที่ผ ่ำนมำคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ระเบยีบนำยทะเบียน

สหกรณ์ ว่ำด้วย กำร

ตรวจสอบกจิกำรของ

สหกรณ์ พ.ศ.2563

และระ เบี ยบนำย

ทะ เ บียนสหกรณ ์

ก�ำหนด และบันทึก

ผู ้อ� ำนวยกำรกลุ ่ม

จัดตั้งและส่งเสริม

สหกรณ์

โดยวิธีเปิดเผย

ผูต้รวจสอบกจิกำรอยูใ่นต�ำแหน่งได้มกี�ำหนด

เวลำสองปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก�ำหนด

เวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจกำร

คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติ

หน้ำที่ไปพลำงก่อน

ผู้ตรวจสอบกิจกำรซ่ึงออกไปนั้น อำจได้รับ

เลือกตั้งซ�้ำได้

กำรพ้นจำกต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจกำร

ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องพ้นจำกต�ำแหน่ง เพรำะ

เหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้

           (1)  ถึงครำวออกตำมวำระ

           (2)  ตำย

           (3)  ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็น

หนังสือยื่นต่อประธำนคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร

หรือยื่นต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์

แล้วแต่กรณี

           (4)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ

ถอดถอนผู ้ตรวจสอบกิจกำรซ่ึงเป ็นบุคคล

ธรรมดำ หรือนิติบุคคล ออกจำกต�ำแหน่งทั้ง

คณะหรือรำยบุคคล 

           (5)  นำยทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดี

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์วนิจิฉยัว่ำขำดคณุสมบตัิ

หรือมลัีกษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบยีน

สหกรณ์ก�ำหนด

โดยวิธีเปิดเผย

ผูต้รวจสอบกจิกำรอยูใ่นต�ำแหน่งได้มกี�ำหนด

เวลำสองปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก�ำหนด

เวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจกำร

คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติ

หน้ำที่ไปพลำงก่อน

ผู ้ตรวจสอบกิจกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำม

วำระอำจได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่อีก

ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน ซึ่งออกไป

นั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ�้ำได้

กำรพ้นจำกต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจกำร

ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องพ้นจำกต�ำแหน่ง เพรำะ

เหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้

           (1)  ถึงครำวออกตำมวำระ

           (2)  ตำย

           (3)  ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็น

หนังสือยื่นหนังสือลำออกต่อประธำนคณะ

ผู ้ตรวจสอบกิจกำรหรือยื่นคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรสหกรณ์แล้วแต่กรณีและให้มีผล

นับแต่วันที่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

สหกรณ์มีมติรับทรำบ

           (4)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ

ถอดถอนผู ้ตรวจสอบกิจกำรซ่ึงเป ็นบุคคล

ธรรมดำ หรือนิติบุคคล ออกจำกต�ำแหน่งทั้ง

คณะหรือรำยบุคคล

           (5)  นำยทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดี

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์วนิจิฉยัว่ำขำดคณุสมบตัิ

หรือมลีกัษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบยีน

สหกรณ์ก�ำหนด

///////////////////////////////

/////////////////////

//////////////////////////////////

//////////

////////////////

//////////////////////////////

//////

////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

เพือ่ควำมชดัเจนและ

เหม ำ ะสม ในก ำ ร

บ ริหำรง ำน และ

ระเบยีบนำยทะเบียน

สหกรณ์ก�ำหนด

ข้อ 72 การจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปี เมือ่สิน้ปี

ทำงบญัชีและได้ปิดบญัชตีำมมำตรฐำนกำรบัญชี

ทีรั่บรองโดยท่ัวไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มกี�ำไร

สุทธิ ให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรเป็นทุนส�ำรองไม่

น้อยกว่ำร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่ำ

บ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกิน

ร้อยละห้ำของก�ำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตรำ

ที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ

ก�ำหนด

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรตำม

ควำมในวรรคหนึง่ทีป่ระชมุใหญ่อำจจะจัดสรรได้

ดงัต่อไปนี้

           (1)  เป็นเงินปันผลตำมหุน้ทีช่�ำระแล้ว

แต่ต้องไม่เกนิอตัรำทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง โดย

คดิให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึง่ ถ้ำสหกรณ์ถอน

ทนุรักษำระดบัอตัรำเงินปันผลตำม (4) ออกจ่ำย

เป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใด ด้วยจ�ำนวนเงินปันผล

ทัง้สิน้ทีจ่่ำยส�ำหรับปีนัน้ต้องไม่เกนิอตัรำดงักล่ำว

ด้วย ในกำรค�ำนวณเงินปันผลตำมหุน้ ให้ถอืว่ำหุน้

ที่ได้ช�ำระต่อสหกรณ์ภำยในวันที่เจ็ดของเดือนมี

ระยะเวลำส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้แต่เดอืนนัน้

ส่วนหุน้ทีช่�ำระต่อสหกรณ์หลงัวันทีเ่จ็ดของเดอืน

สหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้ตัง้แต่เดอืนถดัไป

           (2)  เป็นเงินเฉลีย่คนืให้แก่สมำชกิตำม

ส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซ่ึงสมำชิก

ได้ช�ำระแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกที่

ผิดนัดช�ำระเงินงวดช�ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือ

ดอกเบ้ียในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับ

ปีนั้น

ข้อ 72 การจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปี เมือ่สิน้ปี

ทำงบญัชแีละได้ปิดบญัชตีำมมำตรฐำนกำรบัญชี

ที่รับรองโดยท่ัวไปและระเบียบนำยทะเบียน

สหกรณ์แล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ ให้ที่

ประชมุใหญ่จดัสรรเป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อย

ละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่ำบ�ำรุงสันนิบำต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้ำของ

ก�ำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำร

พัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนดตำมอัตรำที่

ก�ำหนดในกฎกระทรวง

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรตำม

ควำมในวรรคหนึง่ทีป่ระชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้

ดงัต่อไปนี้

           (1)  เป็นเงินปันผลตำมหุน้ทีช่�ำระแล้ว

แต่ต้องไม่เกนิอตัรำทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง โดย

คดิให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึง่ ถ้ำสหกรณ์ถอน

ทนุรักษำระดบัอตัรำเงินปันผลตำม (4) ออกจ่ำย

เป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใด ด้วยจ�ำนวนเงินปันผล

ทัง้สิน้ทีจ่่ำยส�ำหรับปีนัน้ต้องไม่เกนิอตัรำดงักล่ำว

ด้วย ในกำรค�ำนวณเงินปันผลตำมหุน้ ให้ถอืว่ำหุน้

ที่ได้ช�ำระต่อสหกรณ์ภำยในวันที่เจ็ดของเดือนมี

ระยะเวลำส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้แต่เดอืนนัน้

ส่วนหุน้ทีช่�ำระต่อสหกรณ์หลงัวนัทีเ่จ็ดของเดอืน

สหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้ตัง้แต่เดอืนถดัไป

           (2)  เป็นเงินเฉลีย่คนืให้แก่สมำชกิตำม

ส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ตำมอัตรำ

ดอกเบีย้ทีป่ระกำศ ซ่ึงสมำชกิได้ช�ำระแก่สหกรณ์

ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกท่ีผิดนัดช�ำระเงินงวด

ช�ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้

รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น

////////////////////////

////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

           (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและ

เจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ

ก�ำไรสุทธิ

           (4)  เป ็นทุนรักษำระดับอัตรำเงิน

ปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตำมท่ีมอียูใ่นวันสิน้ปีนัน้ ทุนรักษำระดบั

อตัรำเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมตแิห่งท่ีประชมุ

ใหญ่เพื่อจ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นตำม (1)

           (5)  เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกิน

ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ทุนสำธำรณประโยชน์

นี้ ให้สหกรณ์สะสมไว้ส�ำหรับใช้จ่ำยเพื่อกำร

ศึกษำโดยทั่วไป หรือเพื่อกำรศึกษำอบรมของ

สหกรณ์ หรือสำธำรณประโยชน์ หรือกำรกุศล

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

           (6)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงำนหรือ

ทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก ่

สหกรณ์

           (7)  ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ให้

สมทบเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

           (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและ

เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสำมของ

ก�ำไรสุทธิ

           (4)  เป ็นทุนรักษำระดับอัตรำเงิน

ปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตำมทีม่อียูใ่นวันสิน้ปีนัน้ ทุนรักษำระดบั

อตัรำเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมตแิห่งท่ีประชมุ

ใหญ่เพื่อจ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นตำม (1)

           (5)  เป็นทุนสำธำรณประโยชน์และกำร

สงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว

ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

           (6)  เป็นทุนสวัสดิกำรไม่เกินร้อยละ

ห้ำของก�ำไรสุทธิ

           (7)  เป ็นทุนกำรศึกษำ อบรมทำง

สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสองของก�ำไรสุทธิ

           (8)  เป็นทนุพฒันำกจิกำรสหกรณ์ ไม่

เกินร้อยละสองของก�ำไรสุทธิ

           (9)  เป ็นทุนรักษำเสถียรภำพกำร

ลงทนุไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

           (10) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส�ำนักงำนและ

ขยำยกิจกำรหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำม

มั่นคงให้แก่สหกรณ์

           (11) ก�ำไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ำมี) ให้

สมทบเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

กำรใช้เงินทุนตำมวรรคก่อนให้ปฏิบัติตำม

ระเบียบของสหกรณ์และให้ก�ำหนดระเบียบ

ส�ำหรับแต่ละทุนเป็นกำรเฉพำะ
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ที่ประชุมมีมติ   ......................................................................................................................................................

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไข เหตุผล

ต ำมหนั ง สื อ ก รม

ตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่  กษ 1115/889 

ลงวนัที ่26 มิถนุำยน

2557

ข้อ 77 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์

เก็บรักษำรำยงำนประจ�ำปีแสดงผลกำรด�ำเนิน

งำนของสหกรณ์ งบดุล ข้อบังคับ และกฎหมำย

ว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส�ำนักงำนของสหกรณ์เพื่อ

ให้สมำชิกขอตรวจ ดูได้

ข้อ 77 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์

เกบ็รักษำรำยงำนประจ�ำปีแสดงผลกำรด�ำเนนิงำน

ของสหกรณ์ งบดลุ งบกำรเงินประจ�ำปี ข้อบงัคบั

และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส�ำนักงำน

ของสหกรณ์เพื่อให้สมำชิกขอตรวจดูได้

///////
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ที่ประชุมมีมติ   ...................................................................................................................................................

พิจารณานโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์

  เพื่อให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง กำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดล จ�ำกัด จึงก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง และเป้ำหมำย

เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ดังนี้

สร้างความเป็นเลิศในระบบบริหารจัดการและการเงิน

-  พัฒนำระบบงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

-  พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลัก

-  สร้ำงแหล่งเงินทุนภำยในของสหกรณ์ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ

-  ส่งเสริมให้สมำชิกออมเงินเพิ่มขึ้นอย่ำงเหมำะสม

-  ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับสมำชิก

-  บริหำรเงินทุนโดยอำศยัเคร่ืองมอืทำงกำรเงินและเพิม่ช่องทำงกำรลงทนุทีป่ลอดภยัและให้ได้รบัผลตอบแทน        

           ท่ีเหมำะสม

สร้างองค์กรที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี

-  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อตอบสนองกำรท�ำงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

-  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยี

-  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างความเป็นเลิศในระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการสมาชิก

-  พัฒนำระบบกำรบริกำร เงินฝำก เงินกู้และสวัสดิกำร ให้สะดวก ทันสมัย

-  พัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่สมำชิก

-  สร้ำงมำตรฐำนระบบกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพ ถูกต้อง ชัดเจน เท่ำเทียม เป็นระบบ

-  จัดสวัสดิกำรที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 163

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระท่ี 15

พิจารณานโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจ�าปี 2565

  ภำยใต้พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 62 และตำมประกำศ คณะกรรมกำรพัฒนำกำร

สหกรณ์แห่งชำติก�ำหนดและตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวงกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 5(7)

  โดยค�ำนึงถึงควำมมั่นคง มีควำมปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมำชิกจะได้รับ

ดังต่อไปนี้

รายละเอยีด ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

(1) ฝากในชุมนมุสหกรณ์หรือ

สหกรณ์อื่น

(2) ฝากในธนาคาร หรือฝาก

ในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่สหกรณ์

         (2.1) เงินฝำกออมทรัพย์

         (2.2) เงินฝำกประจ�ำ

(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล

หรือรัฐวิสาหกิจ

         (3.1) หลักทรัพย์รัฐบำล

         (3.2) หลกัทรัพย์รัฐวสิำหกจิ

         (3.3) หุ้นสำมัญ

ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือ

สหกรณ์ที่มีควำมมั่นคงสูง

ฝำกธนำคำรท่ีให้ดอกเบีย้สงูสดุ

ในขณะนั้นหรือธนำคำรในเขตพื้นท่ี

ตั้งส�ำนักงำนสหกรณ์และเป็นกำร

รักษำสภำพคล่องตำมกฎกระทรวง

ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2562 มำตรำ 89/2 (8)

ประมูลโดยตรงและหรือโดย

อ้อมผ่ำนสถำบันกำรเงินที่ได้รับกำร

แต่งตัง้โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย

มอบหมำยให้บรษัิทหลกัทรัพย์

จัดกำรกองทุน (“บลจ.”) บริหำรกำร

ลงทุนและหรือสหกรณ์เป็นผู้ลงทุน

ภำยใต้พระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.

2542 และประกำศคณะกรรมกำร

พัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ

ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม 

และแต่ละแห่งไม่เกินร้อยละ 1 ของ

สินทรัพย์รวม

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของเงินรับฝำก

จำกสมำชิกทั้งหมด

- ธนำคำรขนำดใหญ่ 5 อนัดบั

       แรก แห่งละไม่เกนิ 1,200.00

       ลำ้นบำท

- ธนำคำรขนำดกลำง แห่งละ

       ไม่เกิน 800.00 ล้ำนบำท

- ธนำคำรขนำดเลก็ แห่งละไม่

       เกิน 500.00 ล้ำนบำท

ไม่เกนิร้อยละ 40 ของสนิทรัพย์รวม

ไม่เกนิร้อยละ 30 ของสนิทรัพย์รวม

ไม่เกินร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม

ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม 

และแต่ละแห่งไม่เกินร้อยละ 1 ของ

สินทรัพย์รวม

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของเงินรับฝำก

จำกสมำชิกทั้งหมด

- ธนำคำรขนำดใหญ่ 5 อนัดบั

       แรก แห่งละไม่เกนิ 1,200.00

       ลำ้นบำท

- ธนำคำรขนำดกลำง แห่งละ

       ไม่เกิน 800.00 ล้ำนบำท

- ธนำคำรขนำดเลก็ แห่งละไม่

       เกิน 500.00 ล้ำนบำท

ไม่เกนิร้อยละ 40 ของสนิทรัพย์รวม

ไม่เกนิร้อยละ 30 ของสนิทรัพย์รวม

ไม่เกินร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวม

แนวทางการลงทุน
ปี 2564 (ร่าง) ปี 2565

ข้อจ�ากัดการลงทุน
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รายละเอยีด ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

(4) ซือ้หุน้ของธนาคารทีม่วัีตถุ

ประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์

(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์

หรือสหกรณ์อื่น

(6) ซือ้หุน้ของสถาบนัท่ีประกอบ

ธุรกจิอนัท�าให้เกดิความสะดวก หรือ

ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ

สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบ

นายทะเบียนสหกรณ์

(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น

ตามที่ คพช. ก�าหนด ประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก

หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

 พ.ศ.2563 

ข้อ 3(6) หุ้นกู ้ท่ีได้รับกำรจัด

อันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ 

A- ขึน้ไป จำกบริษัทจัดอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถือท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรัพย์

ข้อ 3(7) หน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวมท่ีรัฐวิสำหกิจจัดตั้งขึ้นโดย

ควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยู ่ ในควำมดูแลของคณะ

กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์

ข้อ 3(8) หน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรลง

ทุนตำมมำตรำ 62 แห่งพระรำช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ธนำคำรนัน้ก�ำหนดวตัถปุระสงค์

ไว้ชัดเจน

เมื่อ เป ็นสมำชิกของชุมนุม

สหกรณ์นั้น

สถำบันประกอบธุรกิ จนั้ น

ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน

ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำ

เชือ่ถอืจำกสถำบนัจัดอนัดบัควำมน่ำ

เชื่อถือ (Credit Rating) A- ขึ้นไป

ตำมมติคณะรัฐมนตรีหรือ

หน่วยงำนก�ำกับก�ำหนด

ต ำ ม ม ำ ต ร ำ  6 2  แ ห ่ ง

พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

เป็นกำรเสริมแนวทำงกำรรักษำ

สภำพคล่องตำมกฎกระทรวงตำม

พระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2562 มำตรำ 89/2 (8)

ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม

และไม ่ เกินร ้อยละ 5 ของทุน

จดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว

ตำมข้อก�ำหนดของชุมนุมสหกรณ์

นั้น แต ่ไม ่ เกินร ้อยละ 1 ของ

สินทรัพย์รวม

ตำมข้อก�ำหนดของสถำบันทีป่ระกอบ

ธุรกิจ ไม ่ เกินร ้อยละ 1 ของ

สินทรัพย์รวม และไม่เกินร้อยละ 5

ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช�ำระแล้ว 

ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมทุนส�ำรอง

ไม่เกินทุนส�ำรอง

ไม่เกินร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม 

และจ�ำกัดไม่เกินร้อยละ 3 ของเงิน

รับฝำกจำกสมำชิกทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม

และไม ่ เกินร ้อยละ 5 ของทุน

จดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว

ตำมข้อก�ำหนดของชุมนุมสหกรณ์

นั้น แต ่ไม ่ เกินร ้อยละ 1 ของ

สินทรัพย์รวม

ตำมข้อก�ำหนดของสถำบันทีป่ระกอบ

ธุรกิจ ไม ่ เกินร ้อยละ 1 ของ

สินทรัพย์รวม และไม่เกินร้อยละ 5

ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช�ำระแล้ว 

ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมทุนส�ำรอง 

ไม่เกินทุนส�ำรอง

ไม่เกินร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม 

และจ�ำกัดไม่เกินร้อยละ 3 ของเงิน

รับฝำกจำกสมำชิกทั้งหมด

แนวทางการลงทุน
ปี 2564 (ร่าง) ปี 2565

ข้อจ�ากัดการลงทุน

ที่ประชุมมีมติ   ....................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติหลักการ การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตาม

ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระท่ี 16

 มำตรำ 62 เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

   (1)  ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

   (2)  ฝำกในธนำคำร หรือฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำง

        กำรเงินแก่สหกรณ์ 

   (3)  ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 

   (4)  ซื้อหุ้นของธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 

   (5)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

   (6)  ซ้ือหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่

        กิจกำรของสหกรณ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 

   (7)  ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนด 

ฯลฯ

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

ชวน หลีกภัย

นำยกรัฐมนตรี

(รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 116 ตอนที่ 30 ก ลงวันที่ 23 เมษำยน 2542)

พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2542

เป็นปีที่ 54 ในรัชกำลปัจจุบัน

ฯลฯ
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ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ได้มีมติในกำรประชุม คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันท่ี 8

พฤศจิกำยน 2562 เห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงข้อก�ำหนดกำรน�ำเงินของสหกรณ์ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ตำมพระรำชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงกับสหกรณ์มำกยิ่งขึ้น

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 10 (7) และมำตรำ 62 (7) แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ประกอบมติคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 และ

ในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ จึงออกประกำศ ไว้

ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2558 เร่ือง

ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือกำรลงทนุอย่ำงอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ.2558

 ข้อ 2  ในประกำศนี้

 “ธนำคำร” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดต้ังขึ้นซ่ึงประกอบกิจกำร

 ภำยในรำชอำณำจักรไทย

 “ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้” หมำยควำมว่ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้

 “หุน้กู”้ หมำยควำมว่ำ หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง และ

 หุ้นกูไ้ม่ก�ำหนดอำยไุถ่ถอน

 ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

        (1)  บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

        (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนำคำรเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอำวัลหรือตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีธนำคำรเป็น

ผู้สลักหลังหรือรับอำวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดควำมรับผิด

        (3)  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนำคำรซึ่งมิใช่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ออก

        (4)  บัตรเงินฝำก หรือใบรับฝำกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซ่ึงสถำบัน

คุ้มครองเงินฝำกประกันกำรช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

        (5)  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพำะกิจเป็นผู้ออกภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญำตตำมพระรำชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจ เพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ

ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ข้ึนไป จำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ

ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

        (6)  หุ้นกู้ท่ีได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ข้ึนไป จำกบริษัทจัดอันดับควำม

น่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

        (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสำหกิจจัดตั้งข้ึนโดยควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและอยู่

ในกำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

        (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนตำมมำตรำ 62 แห่งพระรำชบัญญัติ
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สหกรณ์ พ.ศ.2542

 ข้อ 4  กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่ำน

กำรอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้

 ข้อ 5  กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์ท่ีได้ด�ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์

แห่งชำติ เรื่อง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 อยู่ก่อนวันที่ประกำศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำ

เป็นกำรฝำกหรือลงทุนตำมประกำศฉบับนี้ต่อไป

 ข้อ 6  ประกำศนี้ให้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ประกำศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563

(นำงสำวมนัญญำ  ไทยเศรษฐ์) 

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติรำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธำนกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
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สรุปสถำนภำพกำรบริหำรเงินลงทุน สอ.มม. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 : หน่วย (บำท)

 เพื่อให้กำรบริหำรกำรลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดล จ�ำกัด เป็นไปด้วยควำมสะดวก

คล่องตัว มั่นคง และเกิดผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้

คณะกรรมกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดล จ�ำกัด น�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมแนวทำงกำรลงทุนต่ำงๆ

ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมควำมใน

         1.  พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 62 (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

         2.  ประกำศคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำติ เร่ือง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอืน่

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 3, ข้อ 4 

             กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3 (7) ตำมควำมข้อ 4 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

สหกรณ์มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน 2,334.66 ล้ำนบำท รวมกับวงเงินที่จะได้รับกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 อีกจ�ำนวน 130.50

ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน 2,465.16 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สหกรณ์ ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 211.76 ล้ำนบำท ตำมข้อ 3(7) จึงมีเงินที่จะลงทุนอีกจ�ำนวน 2,253.40 ล้ำนบำท)

ที่ประชุมมีมติ   ......................................................................................................................................................

(7) ข้อ 3(6) หุ้นกู้ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ระดับ A- ขึ้นไป

(7) ข้อ 3(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสำหกิจจัดตั้งขึ้นโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มีนำคม 2558)

(1) ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(4) ซื้อหุ้นของธนำคำร ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์

(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(6) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจหรือส่งเสริม
ควำมเจริญแก่กิจกำรของสหกรณ์

(2) ฝำกในธนำคำรหรือฝำกในสถำบันกำรเงิน

(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ

33,000,000.00

6,610,445,393.15

29,350,321,371.11

-

100,000,000.00

200,000.00

20,280,276,511.85

211,758,113.03
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ระเบียบวาระท่ี 17

รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและรายงานการด�าเนินการ

นโยบายและเป้าหมายการบรหิารความเสี่ยง พ.ศ.2564

 1. สอ.มม.มรีะบบบรหิารจดัการความเสี่ยงที่ เหมาะสมครอบคลมุทกุระดบัและทกุหน่วยงานภายใน

องคก์ร

 2. ระบบบริหารจดัการความเสี่ ยงครอบคลุมความเสี่ ยงดา้นสนิเชื่ อ ดา้นผลตอบแทน ดา้นสภาพ

คลอ่ง ดา้นปฏบิตักิาร ดา้นการลงทนุและอื่นๆ ที่คณะกรรมการด�าเนินการ เหน็วา่มคีวามส�าคญั

 3. การก�าหนดแนวปฏบิตัเิรื่ องการบรหิารความเสี่ยงใหอ้ยู่ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์

1. รายงานการบรหิารความเสี่ยง ปี 2564

   การประเมนิและจดัล �าดบัความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการปฏบิตังิาน

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงดา้นสนิเช่ือ

1. ความเสี่ยงดา้นการปฎบิตักิารสนิเชื่ อ

1.1 การสื่อสารและท�าความเขา้ใจต่อการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบยีบ

                ขอ้ปฏบิตัดิา้นสนิเชื่ อ

1.2 การค�านวณสทิธิ และความสามารถในการช�าระหน้ีของระบบ

                การใหส้นิเชื่ อ

2. ความเสี่ยงดา้นนโยบายสนิเชื่ อ

2.1 การก�าหนดหลกัประกนั และหลกัประกนัไมค่รอบหนี้

2.2 ความสามารถในการช�าระหน้ีของสมาชกิ

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

20

15

15

20

คะแนน
ระดบั

ความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงดา้นการเงนิและบญัชี และเงนิฝาก

ความเสี่ยงดา้นการลงทนุ และสนิเช่ือสหกรณ์อื่น

ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

1. ความเสี่ยงดา้นการปฏบิตักิารเงนิรบัฝาก

1.1 วธิปีฏบิตังิานการเกบ็รกัษาบตัรและรหสับตัร ATM

1.2 วธิปีฏบิตังิานการเกบ็รกัษาสมดุคู่บญัชี

1.3 การแจง้การโอนเงนิผ่านธนาคารต่อสหกรณห์ลายช่องทาง

2. ความเสี่ยงดา้นการปฏบิตังิานการเงนิ

2.1 การเบกิถอนเงนิสดจากธนาคาร

3. ความเสี่ยงดา้นการปฏบิตักิารงานบญัชี

3.1 ความเพยีงพอของสถานที่ เกบ็เอกสาร

3.2 ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารหลกัฐานทางบญัชี

1. ความเสี่ยงดา้นการลงทนุ

1.1 การปรบัลดอนัดบัเครดติของหลกัทรพัย์

1.2 เงื่อนไขดา้นเอกสารในการท�าธุรกรรมการลงทนุท�าใหไ้มค่ลอ่งตวั

1.3 นโยบายการลงทนุและสภาพคลอ่งเพื่อการลงทนุไมส่มัพนัธต่์อ

                ความผนัผวนของสภาวะดอกเบี้ย

2. ความเสี่ยงดา้นสนิเชื่ อสหกรณอ์ื่น

2.1 ความสามารถในการช�าระหน้ีของสหกรณลู์กหนี้

2.2 ความเสี่ยงดา้นการแขง่ขนักบัสถาบนัการเงนิ

1. ความเสี่ยงดา้น Hardware และการเชื่ อมต่ออปุกรณภ์ายนอก

2. ความเสี่ ยงดา้น Software การพฒันาโปรแกรมมช่ีองโหว่ต่อการ

           พฒันาโปรแกรมประยุกต์

3. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู (Data)

สูง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

25

16

25

25

25

16

15

25

15

20

15

15

12

15

คะแนน
ระดบั

ความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงดา้นงานทะเบยีนสมาชิกและสวสัดิการและสื่อสารองคก์ร

ความเสี่ยงดา้นงานบรหิารท ัว่ไป

1. ความเสี่ยงดา้นขอ้มลูสมาชกิ

2. ความเสี่ยงดา้นการสื่อสาร และการประชาสมัพนัธร์ะเบยีบต่างๆ

1. ความเสี่ยงดา้นการจดัการระบบเอกสาร

2. ความเสี่ยงดา้นสถานที่ เกบ็เอกสาร

สูง

ปานกลาง

สูง

สูง

20

15

20

25

คะแนน
ระดบั

ความเสี่ยง

หมายเหตุ ช่วงคะแนนระดับควำมเส่ียง 1 - 9 = ต�่ำ, 10 - 19 = ปำนกลำง, 20 ขึ้นไป = สูง

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่  49 ไดป้รบัปรุงวธิีการปฏบิตัิงานที่มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง และ

ระดบัปานกลาง เพื่อลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยปี พ.ศ.2565 ไดก้�าหนดนโยบายและกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยงประจ�าปี ดงัน้ี

นโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงดา้นสนิเช่ือ

1. การติดตามการใหส้นิเชื่ อ การติดตามหน้ี และการตรวจสอบหลกัประกนั อย่างสม�า่เสมอใหเ้ป็นไปตาม

             เป้าหมาย และระดบัความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

2. การทบทวนนโยบาย ระเบยีบ การใหส้นิเชื่ อ หลกัประกนัสนิเชื่ อใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของสมาชกิ

3. ก�าหนดแนวปฏบิตัิดา้นสนิเชื่ อใหเ้ป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และระเบยีบการใหส้นิเชื่ อ

             และสื่อสารใหบ้คุลากรมคีวามเขา้ใจเพื่อลดความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร

นโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี่ยง ดา้นการลงทนุ และสภาพคลอ่ง

1. การตดิตามพอรต์การลงทนุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ นโยบายและแนวทางการลงทนุของสหกรณ์

2. การตดิตามระดบัผลตอบแทนจากการลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผลการ

             ด�าเนินงานโดยรวมของสหกรณ์

3. การตดิตามกระบวนการ ข ัน้ตอนการลงทนุ และอ�านาจการอนุมตัขิองฝ่ายบรหิาร และฝ่ายจดัการ

4. การเพิ่มทกัษะดา้นการลงทนุ

5. การตดิตามโครงสรา้งเงนิทนุ แผนการระดมเงนิเพื่อลดตน้ทนุทางการเงนิ

ที่ประชุมมีมติรับทรำบ ............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 18

 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
สมาชิกถึงแก่กรรม ประจ�าปี 2564

หน่วยสังกัดทะเบียนชื่อ - สกุลล�าดับว/ด/ป

รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่ำหุ้น ไม่มีภำระค�้ำประกัน)
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกธนำคำรโดยตัดบัญชีอัตโนมัติ
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
งดส่งค่ำหุ้นและไม่มีหนี้ค้ำงช�ำระ
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน) ศิริรำช
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
น�ำเงินมำช�ำระเอง (ส่งค่ำหุ้นอย่ำงเดียว)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
งดส่งค่ำหุ้นและไม่มีหนี้ค้ำงช�ำระ
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัย
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
พนักงำนมหำวิทยำลัยศิริรำช
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)

8552
9587
5654
3307
22642
370

16422
4240
2962
14741
30429
30746
3311
22224
19932
24739
12529
2708
24564
35598
10170
420
7611
11237
9402
248

40048
4210
3540
8650
35449
8436
16789
14849
14323

มุรธำภัคไพศำล
ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์
สวรรคทัต
รุ่งปิตะรังสี
ปัญญำภู
เงินวิจิตร
ปิ่นสำกล
พรหมบุญ
รอดปำน
สังขจำย
ศุภขจรวนิช
ตั้งจิตรเจริญ
ณ สงขลำ
ปัญญำ
ดวงแก้ว
โตจินดำ
วงศ์บุญเพ็ง
อติธนำนันท์
สุวำนิช
เดชทรัพย์
พลำยเพชร
ระดมยศ
เด่นดวง
ศิริวัฒนโชค
จั่นเพชร
วิบูลย์เจริญ
นนทเกษ
นนทจักร
บุญพิทักษ์
เสมำสูงเนิน
ตรัสใจธรรม
ตรีวิทยรัตน์
จำตุรำนนท์
จันทร์ทรง
ค�ำศิริ

05 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63
30 ก.ค. 63
31 ส.ค. 63
06 ก.ย. 63
15 ต.ค. 63
19 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63
07 พ.ย. 63
22 พ.ย. 63
23 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
01 ธ.ค. 63
04 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63
13 ธ.ค. 63
21 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63
03 ม.ค. 64
10 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64
24 ม.ค.64
26 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64
31 ม.ค. 64
02 ก.พ. 64
06 ก.พ. 64
17 ก.พ. 64
19 ก.พ. 64
23 ก.พ. 64
23 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64
07 มี.ค. 64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นำยณรงค์
นำงสำวสุรีรัตน์
น.พ.พัฒนะ
พ.ญ.เบญจวรรณ
นำงพิมใจ
นำงผำณิตำ
นำงสำวชูขวัญ
นำงเย็นจิต
นำงสำวประเสริฐ
นำงสังเวียน
นำงเอื้องฟ้ำ
นำยสุวัตร์
น.พ.สุธี
นำยโอภำส
นำยวิฑูรย์
นำงสำวนภำพร
นำงอุไรวรรณ
นำงสำวจุฑำกำญจน์
นำยปกรณ์
นำยกิตติภพ
นำงโสมนัส
นำยประยงค์
รศ.ดร.สุพจน์
นำงอุษำ
นำงทองย้อย
นำงสำวสุรัติ
นำงสำวสุพรรณษำ
นำงยุพำ
นำงสำวอ�ำไพ
นำงละเอียด
นำงสนธยำ
นำยพิชิต
นำงทัศนีย์
นำยอุทัย
นำยธนัตถ์



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด174

รายงานกิจการประจ�าปี 2564

หน่วยสังกัดทะเบียนชื่อ - สกุลล�าดับว/ด/ป

รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำนำญ (ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน) รำมำ
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัย
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัยคณะสัตวแพทย์ฯ
ลูกจ้ำงประจ�ำ
เก็บจำกธนำคำรโดยตัดบัญชีอัตโนมัติ
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
พนักงำนมหำวิทยำลัย โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัยศิริรำช

7057
4183
16573
1868
3807
38829
7750
2758
22340
7456
13446
845

33182
6871
2792
13139
16148
1025
7291
55789
1867
2295
30538
102

33322
19852
30661
4625
767
2451
184

49070
11946
6107
3977
7063
9037
29732

ธีระนังสุ
เปลี่ยนข�ำ
จินดำดวงรัตน์
ฉัตรปัญญำเจริญ
โป๊ะจิ๊ด
รอดกลำง
ทองวรินทร์
มูลผล
สรณสภำพร
สุกรผลิน
นัยอนันต์
คนชม
ศิริวงค์
รุ่งนภำพงศ์
แสงสนิท
จำมรมำน
ติลกวรัญญู
ยิ้มศิริ
จรูญทรัพย์
ระงับภัย
และล�้ำเลิศ
ผลเอี่ยมเอก
สุนทรภักดี
โรจนวงศ์
ฮวดยิ่ง
ชินบุตร
โพธิ์จีน
กฤษฎ์โสภิณ
ทองอร่ำม
เสนำแพทย์
พรหมบุบผำ
สนทอง
เจริญผล
เอี่ยมศิริ
โพธิสุวรรณ
ภำระยำท
ไสวเกิดศิริ
ทับคล้ำย

11 มี.ค. 64
15 มี.ค. 64
18 มี.ค. 64
23 มี.ค. 64
07 เม.ย. 64
07 เม.ย. 64
21 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
24 เม.ย 64
25 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
07 พ.ค. 64
08 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64
03 มิ.ย. 64
04 มิ.ย. 64
09 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
12 มิ.ย. 64
29 มิ.ย. 64
29 มิ.ย. 64
02 ก.ค. 64
03 ก.ค. 64
06 ก.ค. 64
09 ก.ค. 64
11 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

นำยพูนพงษ์
นำงจรินทร์
นำยจิตตินทร์
นำยฉันท์
นำงก้ำน
นำยวิศวัฒน์
นำงสำวบงกช
นำงส�ำเนียง
นำงทรงศรี
นำงสำววันเพ็ญ
นำงสำวทองชุบ
นำยขจร
นำงสำวสุภำพร
นำยประวิทย์
นำงอุษำ
นำงสำวรุ่งทิพย์
นำยวิชัย
นำงสำวส�ำอำงค์
นำยวิจิตต์
นำงสำวอัญมณี
นำยวัชระ
น.พ.สมชำย
นำยดุสิต
นำงสำวศรีรัตน์
นำยรชตกร
นำยสุนทร
นำยวันเฉลิม
นำงวรรัฎฐ์
นำยชั้น
น.พ.สัมฤทธิ์
นำงวุฒิวรรณ
นำงสำวอ�ำนวย
นำงอำนันทำ 
นำงสำวอรพินท์
พ.ญ.วิไลพร
นำยสุนทร
นำยสมชำย
นำงวิมล
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เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัย (รำมำ)
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่ำหุ้น ไม่มีภำระค�้ำประกัน)
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่ำหุ้น ไม่มีภำระค�้ำประกัน)
รับบ�ำเหน็จรำยเดือน
พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน) ศิริรำช
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่ำหุ้น ไม่มีภำระค�้ำประกัน)
รอช�ำระคืนเงินกู้ (หนี้น้อยกว่ำหุ้น ไม่มีภำระค�้ำประกัน)
รับบ�ำนำญ (ไม่ทั้งหมด)
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
ลูกจ้ำงประจ�ำนอกงบฯ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
ลูกจ้ำงประจ�ำนอกงบฯ (ศิริรำช)
พนักงำนมหำวิทยำลัย
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
พนักงำนมหำวิทยำลัย
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์
เก็บจำกเงินฝำกสหกรณ์

8909
201

15598
15449
17538
1138
12083
2075
11036
36020
43881
2713
4039
37760
2278
10197
5608
1316
19896
25356
55599
13056
696
6016
9197
14754
26663
14389
10313
8228
6543
19249
6348
20370
7645
20033

ภโววำท
สุนทรศิริวิทย์
พุ่มประเสริฐ
ยิ้มน้อย
แก้วไทรหำญ
จิตตมำศ
มีแสงจันทร์
เดชดี
ทองสุขศรี
สืบตระกูล
เทพรักษ์
แย้มยิ้ม
เปรมปรำณี
ธรรมสอน
ทรงงำม
ทองปำน
เพ็งมำก
ภักดี
โชติเสมอ
จังอินทร์
ไชยเพียร
นำคสง่ำ
พึ่งประชำ
ทับทิมอ่อน
นิสยันต์
ติสระ
แสงมณี
มงคลหมู่
สุนทรสัจ
งำมโฉมฉิน
โอภำส
กรอบทอง
จันทรพงศ์
จะวะสิต
กองชัย
พุกเปี่ยม

01 ส.ค. 64
04 ส.ค. 64
05 ส.ค. 64
06 ส.ค. 64
11 ส.ค. 64
14 ส.ค. 64
14 ส.ค. 64
16 ส.ค. 64
22 ส.ค. 64
27 ส.ค. 64
28 ส.ค. 64
30 ส.ค. 64
31 ส.ค. 64
04 ก.ย. 64
06 ก.ย. 64
07 ก.ย. 64
09 ก.ย. 64
25 ก.ย. 64
29 ก.ย. 64
02 ต.ค. 64
06 ต.ค. 64
09 ต.ค. 64
13 ต.ค. 64
16 ต.ค. 64
19 ต.ค. 64
23 ต.ค. 64
25 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64
06 พ.ย. 64
07 พ.ย. 64
10 พ.ย. 64
20 พ.ย. 64
21 พ.ย. 64
22 พ.ย. 64
28 พ.ย. 64
29 พ.ย. 64

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

นำงสำวพรพิสมัย
นำงฉำยเฉิด
นำงสำวน�้ำทิพ
นำยวรำกันต์ศักดิ์
นำงสำวฤทัยรัตน์
นำงสำวสุนีย์
นำงประชุมศรี
นำงจิรำภรณ์
นำยไพฑูรย์
นำยสุเมธ
นำยวิชัย
นำงชญำนี
นำยพงษ์ศักดิ์
นำงสำวอัญชลี
นำยสมศักดิ์
นำยส�ำอำงค์
นำงอ�ำไพ
นำยสมภพ
นำงละเอียด
นำงสำวเสำวภำ
นำงสำววีลำพร
นำงสำวรัตนำ
นำงประทุม
นำงปรำณี
นำงสุนีย์
นำงสมสุข
นำงอภันตรี
นำงปิยนุช
นำยบรรเจิด
นำยวิชัย
นำงอำภรณ์
นำงสำววรรณเพ็ญ
นำงส�ำลี
นำยวิสิฐ
นำงละออ
นำยวินัย
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
การประชุม อบรม และสัมมนาประจ�าปี 2564

 ล�าดับ    วัน เดือน ปี                                                     ผู้จัด / เรื่อง                                           

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

16 ก.พ. 2564

1 มี.ค. 2564

25 มี.ค. 2564

8 เม.ย. 2564

18 ส.ค. 2564

22 ก.ย. 2564

11 - 12, 14 - 15,

18 - 22 ต.ค. 2564

8 - 12, 15 - 18

พ.ย. 2564

23 ธ.ค. 2564

ผู้จัด  : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรื่อง  : เข้ำร่วมสัมมนำออนไลน์ Zoom Meeting : สำระส�ำคัญร่ำง

 กฎกระทรวงที่เตรียมประกำศใช้  

ผู้จัด  : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 

เรื่อง  : เข้ำร่วมประชุมกำรฟื้นฟูกิจกำรบริษัทกำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้จัด  : ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร

เรื่อง  : เข้ำร่วมประชุมแนวทำงกำรปฎิบัติตำมกฎกระทรวงกำรด�ำเนินงำน

 และกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564

ผู้จัด  : บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

เรื่อง  : เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564

ผู้จัด  : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 

เรื่อง  : เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัด  : สมำคมนักบริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์

เรื่อง  : เข้ำร่วมกำรเสวนำออนไลน์ (ระบบ Zoom) เรื่อง “กำรติดตำมหนี้

 ที่ครบวงจรของสหกรณ์ออมทรัพย์”

ผู้จัด  : สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  : เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “กำรเงิน

 กำรบัญชี และกำรบริหำรส�ำหรับกรรมกำรด�ำเนินกำร” รุ่นที่ 8

ผู้จัด  : สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  : เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “กำรเงิน

 กำรบัญชี และกำรบริหำรส�ำหรับกรรมกำรด�ำเนินกำร” รุ่นที่ 9

ผู้จัด  : สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  : เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2564

อ.นพ.วิโรจน์    จงกลวัฒนำ

อ.นพ.วิโรจน์    จงกลวัฒนำ

นำยชูวิทย์       ปุญญศิลำจำรย์

นำงสำวชนิดำภำ ไชยธงรัตน์

นำยชูวิทย์       ปุญญศิลำจำรย์

อ.นพ.วิโรจน์    จงกลวัฒนำ

นำงสมบัติ       กรจันทร์

นำงพวงทอง     ตันวงษ์วำน

ผศ.ดร.อำภำ    ภัคภิญโญ

นำงสีฟ้ำ         ค�ำพำ

นำยชูวิทย์       ปุญญศิลำจำรย์

ผู้เข้าร่วม
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สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากเงินทุน:- สาธารณประโยชน์ - เสริมสวัสดิการฯ และสะสมพิเศษฯ

   ไมเ่กนิ 3 เดอืนขึ้นไป 2 ปีขึ้นไป 5 ปีขึ้นไป 8 ปีขึ้นไป 11 ปีขึ้นไป 14 ปีขึ้นไป 17 ปีขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป 23 ปีขึ้นไป 25 ปีขึ้นไป 30 ปีขึ้นไป 35 ปีขึ้นไป
   3 เดอืน - 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)

32 วนั - 3
เดือน

1 – 31 วนั 
40,000 

ระยะการเป็นสมาชิก

ประเภททนุ

10,000
10,000
10,000
30,000

10,000
20,000

10,000

50,000

90,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

10,000
10,000
20,000

6,000
3,500

11,000

6,000

15,000
15,000
15,000
45,000

15,000
30,000

15,000

50,000

110,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

15,000
15,000
30,000

8,000
4,000

14,000

8,000

25,000
20,000
20,000
65,000

25,000
40,000

20,000

50,000

135,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

25,000
20,000
45,000

10,000
4,500

17,000

10,000

35,000
25,000
25,000
85,000

35,000
50,000

25,000

50,000

160,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

35,000
25,000
60,000

12,000
5,000

20,000

12,000

45,000
30,000
30,000

105,000

45,000
60,000

30,000

50,000

185,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

45,000
30,000
75,000

14,000
5,500

23,000

14,000

55,000
35,000
35,000

125,000

55,000
70,000

35,000

50,000

210,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

55,000
35,000
90,000

16,000
6,000

26,000

16,000

65,000
40,000
40,000

145,000

65,000
80,000

40,000

50,000

235,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

65,000
40,000

105,000

18,000
7,000

29,000

18,000

75,000
45,000
45,000

165,000

75,000
90,000

45,000

50,000

260,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

75,000
45,000

120,000

20,000
8,000

32,000

20,000

85,000
50,000
50,000

185,000

85,000
100,000

50,000

50,000

285,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

90,000
50,000

140,000

22,000
9,000

35,000

22,000

95,000
55,000
60,000

210,000

95,000
110,000

55,000

50,000

310,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

105,000
55,000

160,000

24,000
10,000

38,000

24,000

110,000
60,000
70,000

240,000

110,000
120,000

60,000

50,000

340,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

120,000
60,000

180,000

26,000
11,000

41,000

26,000

125,000
65,000
80,000

270,000

125,000
130,000

65,000

50,000

370,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

135,000
65,000

200,000

28,000
12,000

45,000

28,000

140,000
70,000
90,000

300,000

140,000
140,000

70,000

50,000

400,000

40,000
60,000

100,000

20,000
40,000
60,000

150,000
70,000

220,000

30,000
13,000

50,000

30,000

1.  สมาชิกถงึแก่กรรม / จดังานศพ             
-  เงินทนุสาธารณประโยชน์
-  เงินทนุเสริมสวสัดกิาร
-  เงินทนุสะสมพิเศษฯ
* รวม  3  รายการจะได้รับทัง้สิน้
2.  สมาชิกถงึแก่กรรมด้วยอบุตัเิหต ุ/ 
 จดังานศพ             
-  เงินทนุสาธารณประโยชน์  - ถงึแก่กรรม
-  เงินทนุสาธารณประโยชน์ - ถงึแก่กรรม 
                                          ด้วยอบุตัเิหตุ
-  เงินทนุเสริมสวสัดกิาร
                                                          32 วนั - 3 เดือน            
-  เงินทนุสะสมพิเศษฯ

*  รวม  4  รายการจะได้รับทัง้สิน้  
3.  ชว่ยเหลอืการด�ารงชีพของสมาชิก              
3.1  สญูเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ            
-  มือทัง้สองข้างหรือเท้าทัง้สองข้างหรือสายตาทัง้สองข้างหรือ  
-  มือหนึง่ข้างและเท้าหนึง่ข้างหรือมือหนึง่ข้างและสายตาหนึง่ ข้างหรือเท้าหนึง่ข้างและสายตาหนึง่ข้าง          

  เงินทนุสาธารณประโยชน์
  เงินทนุสะสมพิเศษฯ

* รวม  2  รายการ
-  มือหนึง่ข้างหรือเท้าหนึง่ข้างหรือสายตาหนึง่ข้าง             

  เงินทนุสาธารณประโยชน์
  เงินทนุสะสมพิเศษฯ

* รวม  2  รายการ
3.2  สมาชิกทพุพลภาพจากอบุตัเิหตุ
หรือการเจ็บป่วยมีค�าสัง่ ให้ออกจากราชการ/งานประจ�า            
- เงินทนุสาธารณประโยชน์
- เงินทนุเสริมสวสัดกิาร
*  รวม  2  รายการ
4.  คูส่มรส บตุร บดิา มารดา ถงึแก่กรรม / จดังานศพ             
ทนุสาธารณประโยชน์             
- คูส่มรส (ศพละ)
- บตุรหรือบดิามารดา (ศพละ)

5.  ท่ีอยูอ่าศยัได้รับความเสยีหาย
จากอบุตัภิยัไมอ่าจอยูอ่าศยั             
ตอ่ไปได้อีก             
ทนุสาธารณประโยชน์             
- ท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิกเองหรือของคูส่มรส
  โดยมีช่ือสมาชิก ในทะเบียนบ้าน หลงัละ
- สมาชิกอาศยัอยูก่บัคูส่มรสหรือบคุคลอ่ืน
  หรือเชา่อาศยัอยู ่โดยมีช่ือในทะบียนบ้าน
  หรือใบเสร็จคา่เชา่คนละ

              
ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2558            
 ประกาศ  ณ วนัท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู ้แก่สมาชิกและเงินรับฝากสมาชิก ปี 2554 - 2564

 2554               

 เงนิใหกู้ ้  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 

 เงนิรบัฝาก                

 : ออมทรพัย ์(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�า                

  3, 6 เดอืน  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 เดอืน  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 เดอืน  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 เดอืน  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�าทวทีรพัย ์               

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาท ไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.50 ต่อปี

 2555               

 เงนิใหกู้ ้  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 

 เงนิรบัฝาก                

 : ออมทรพัย ์(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�า                

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน      4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  24 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน          4.60 4.60 4.60 4.60 

  : ประจ�าทวทีรพัย ์                

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาท ไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.50 ต่อปี 

 2556              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.50 ต่อปี
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 2557              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.50 ต่อปี     

 2558              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.00 ต่อปี  

 2559              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              
  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.50 ต่อปี
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	 ปี	(พ.ศ.)	 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 ม.ิย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	 	ค่าเฉล่ีย

 2560              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.25 ต่อปี

 2561              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.25 ต่อปี

 2562              

 เงนิใหกู้ ้  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

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(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�า              

  3, 6 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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 เดอืน 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�าทวทีรพัย ์              

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.25 ต่อปี     
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ปรบัอตัราดอกเบี้ย   : เงนิกู ้ วนัสิ้นเดือน/วนัจา่ยเงนิเดือน     : เงนิฝาก  วนัแรกของเดือน

	 ปี	(พ.ศ.)	 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 ม.ิย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	 	ค่าเฉล่ีย

 2563              

 เงนิใหกู้ ้  5.25 5.25 5.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 5.00 5.00 5.00 4.31

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(สูงสุด)  2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.25

 : ประจ�า              
  3, 6 เดอืน 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.75
  9, 12 เดอืน 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 1.75 2.00
  15, 18 เดอืน 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.25
  24 เดอืน 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.25
  36 เดอืน 2.75 2.75 2.75 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.50
  40 เดอืน 3.00 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.50 2.50 2.50 2.75
 : ประจ�าทวทีรพัย ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.94 

  24 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.75 ต่อปี     

 2564              

 เงนิใหกู้ ้  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

 เงนิรบัฝาก              

 : ออมทรพัย ์(สูงสุด)  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

 : ประจ�า              
  3, 6 เดอืน 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
  9, 12 เดอืน 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
  15, 18 เดอืน 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
  24 เดอืน 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
  36 เดอืน 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
  40 เดอืน 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
 : ประจ�าทวทีรพัย ์ 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 เดอืน     ฝาก 500 บาทไมเ่กนิ 25,000 บาท ทกุเดอืนเท่ากนั 24 เดอืน อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.75 ต่อปี     
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ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี

(1) เงินปันผล (%)

(2) จา่ยดอกเบีย้เงินกู้  (เฉลี่ยทัง้ปี)(%)

(3) เฉลีย่คืนดอกเบีย้เงินกู้  (%) ของ (2)

(4) เฉลีย่คืนดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีลดลง (%)

(5) ดอกเบีย้เงินกู้สทุธิ (%) (2) - (4)

(6) สมาชิกกู้ โดยใช้คา่หุ้นค�า้ประกนั

ได้รับ (สว่นตา่ง) ก�าไร (%) (1) -  (5)

รายละเอียด ปีด�าเนินงาน	พ.ศ.
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
ผลการด�าเนินงาน ตั้งแตป พ.ศ.2516 - พ.ศ.2564ี่

หน่วย	:	บาท

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)

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

1.18

1.17

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

7.22

6.71

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

7.95

7.29

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

8.23

7.52

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

9.74

8.77

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 2516 2517 2518 2519 2520
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หน่วย	:	บาท

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 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

10.54

9.39

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

10.77

9.55

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

8.53

7.70

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

15.36

13.06

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

14.47

12.29

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)
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หน่วย	:	บาท

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 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

14.98

12.62

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

15.25

12.75

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

15.42

12.80

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

16.49

13.52

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

13.96

11.63

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)
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หน่วย	:	บาท

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 2531 2532 2533 2534 2535

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

13.89

11.57

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

13.89

11.55

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

15.01

12.38

11,330

924,536,818

381,991,170

33,715

474,139,145

41,848

446,022,198

39,366

857,171,989

75,655

638,300,800

56,337

130,506,667

20

567

67,364,830

17.64

14.21

12,008

1,340,133,502

460,865,920

38,380

576,646,164

48,022

755,630,903

62,927

1,257,763,468

104,744

880,088,500

73,292

103,000,000

20

600

82,370,034

17.87

14.28

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)
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หน่วย	:	บาท

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 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

18.06

14.34

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

16.59

13.27

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

18.20

14.39

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

18.95

14.75

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

17.30

13.34

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)
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หน่วย	:	บาท

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 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

16.48

12.64

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

13.51

10.57

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

10.27

8.23

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

11.38

9.09

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

10.67

8.52

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)
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หน่วย	:	บาท

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

 

10.19

8.09

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

 

10.30

8.17

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

 

9.06

7.19

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

8.61

6.95

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550

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

 

8.41

6.81

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)
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หน่วย	:	บาท

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

 

8.11

6.80

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

8.71

6.72

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

9.39

7.11

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 2551 2552 2553

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

8.32

6.48

2554 2555

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)

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

7.93

6.22
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หน่วย	:	บาท

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)

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

7.56

5.80

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

8.62

7.05

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

8.41

6.44

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

7.67

5.91

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

7.47

5.97
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หน่วย	:	บาท

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

7.98

6.39

41,014

73,971,290,404

19,504,074,650

475,547

25,088,250,616

611,700

48,019,694,870

1,170,812

70,612,823,486

1,721,676

11,927,044,235

290,804

17,006,224,412

61

672

1,532,217,272

7.86

6.11

42,386

74,815,359,176

20,824,975,240

491,317

25,496,986,342

601,543

47,626,466,053

1,123,637

72,527,172,655

1,711,112

11,701,582,191

276,072

13,032,378,307

64

662

1,322,419,468

6.35

5.19

รายการ	/	ปี	พ.ศ. 2561 2562 2563 2564

จ�านวนสมาชิก (ราย)

สนิทรัพย์

ทนุเรือนหุ้น

 ทนุเรือนหุ้น/สมาชิก

ทนุของสหกรณ์

 ทนุของสหกรณ์/สมาชิก

เงินฝาก

 เงินฝาก/สมาชิก

ทนุด�าเนินการ

 ทนุด�าเนินการ/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 เงินให้กู้แก่สมาชิก/สมาชิก

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน

เจ้าหน้าท่ี

 สมาชิก/เจ้าหน้าท่ี

ก�าไรสทุธิ

คา่ประสทิธิภาพ

 ก�าไรสทุธิ/ทนุเรือนหุ้น (%)

 ก�าไรสทุธิ/ทนุของสหกรณ์ (%)

43,325

78,609,220,975

22,247,058,860

513,492

26,227,770,878

605,373

49,932,502,043

1,152,510

77,145,778,789

1,780,630

11,188,680,686

258,250

9,866,152,129

64

677

1,304,517,653

5.86

4.97
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จ�านวนสมาชิก

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(คน)

(ป� พ.ศ.)

จำนวนสมาชิก

ปี พ.ศ. 2557 2558

-

2559

33,386

-

33,386

2560

35,128

-

35,128

2561

36,772

-

36,772

2562

38,183

-

38,183

2563

39,589

-

39,589

2564

41,014

41,014

42,073 42,856

      313       469

42,386 43,325

 จ�ำนวนสมำชิกหลัก

 จ�ำนวนสมำชิกสมทบ

 จ�ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น



รายงานกิจการประจ�าปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด196

ทนุเรอืนหุน้ เงนิใหกู้แ้กส่มาชิก เงนิรบัฝากสมาชิก

ปี พ.ศ. 2557

12,397.90

7,678.56

32,985.40

2558

13,905.92

8,672.42

36,832.91

2559

15,335.81

9,801.13

41,333.34

2560

16,831.19

10,820.02

43,092.24

2561

18,130.48

11,498.82

44,504.56

2562 2563 2564

19,504.07 20,824.98 22,247.06

11,927.04 11,701.58 11,188.68

48,019.69 47,626.47 49,932.50

ทุนเรือนหุ้น

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

(ป� พ.ศ.)
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

-

(ล�านบาท)

ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากสมาชิก

เงินให้กู้แก่สมำชิก

เงินรับฝำกสมำชิก
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รายได ้ค่าใชจ้า่ย ก�าไรสทุธิ

ปี พ.ศ. 2557 2558

2,337.81

1,295.05

1,042.76

2559

2,392.06

1,325.79

1,066.27

2560

2,532.11

1,386.05

1,146.06

2561

2,648.06

1,375.92

1,272.14

2562

2,834.95

1,387.90

1,447.05

2563 2564

2,962.39 2,641.37 2,595.80

1,430.17 1,318.95 1,291.28

1,532.22 1,322.42 1,304.52

รำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ก�ำไรสุทธิ

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00
(ล�านบาท)

(ป� พ.ศ.)
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก�าไรสุทธิ
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สินทรัพย์	หนีส้ิน	ทนุ

ปี พ.ศ. 2557 2558

49,997.68

33,806.39

16,191.29

2559

55,891.47

37,859.67

18,031.80

2560

61,512.38

42,314.49

19,197.89

2561

65,885.00

43,957.59

21,927.41

2562

67,996.05

45,361.77

22,634.28

2563 2564

73,971.29 74,815.36 78,609.22

48,883.04 49,318.37 52,381.45

25,088.25 25,496.99 26,227.77

สินทรัพย์

หนี้สิน

ทุน

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

70,000.00

80,000.00

60,000.00

(ล�านบาท)

(ป� พ.ศ.)
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
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ทนุเรือนหุ้น	ทนุส�ารอง	ทนุสะสมฯ

ปี พ.ศ. 2557 2558

12,397.90

1,441.53

133.83

2559

13,905.92

1,551.53

152.10

2560

15,335.81

1,658.16

150.53

2561

16,831.19

1,773.16

149.06

2562

18,130.48

1,903.16

157.16

2563 2564

19,504.07 20,824.98 22,247.06

2,048.16 2,202.16 2,334.66

177.55 181.66 182.61

ทุนเรือนหุ้น

ทุนส�ำรอง

ทุนสะสมฯ

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(ล�านบาท)

(ป� พ.ศ.)

ทุนเรือนหุ้น ทุนส�ารอง ทุนสะสมฯ
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เงนิกองทนุสวสัดิการต่างๆ ของสมาชิก

ทุนสำธำรณประโยชน์

กองทุนเสริมสวัสดิกำรสมำชิก

กองทุนเกษียณอำยุสมำชิก

กองทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก

กองทุนสะสมพิเศษส�ำหรับสงเครำะห์สมำชิก

กองทุนสวัสดิกำรเงินกู้

กองทุนส่งเสริมกำรศกึษำกำรพฒันำและกำรปชส. สหกรณ์

กองทุนบ�ำนำญสมำชิก

กองทุนเสริมสุขภำพอนำมัยสมำชิก

กองทุนช่วยเหลือผู้ค�ำประกันเงินกู้สำมัญ

79.06

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

44.41

9.48

0.00

92.76

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

44.41

9.48

3.82

89.94

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

44.41

9.48

8.67

86.82

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

44.41

9.48

11.02

87.61

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

49.10

13.17

12.35

87.99

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

53.63

13.17

13.92

88.50

99.40

121.61

113.02

139.39

63.31

51.02

55.86

13.17

14.76

85.57

94.43

115.53

105.10

132.42

63.31

51.02

55.86

13.17

14.38

ปี พ.ศ.

รวม

2557 2558

720.70

2559

738.22

2560

740.25

2561

739.48

2562

749.98

2563 2564

756.46 760.04 730.79

้

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00
(ล�านบาท)

(ป� พ.ศ.)
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กองทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก กองทุนส่งเสริมการศึกษาการพฒันาและการปชส. สหกรณ์

ทุนสาธารณประโยชน์ กองทุนสวัสดิการเงินกู้

กองทุนเกษียณอายุสมาชิก กองทุนบ�านาญสมาชิก

กองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก กองทุนเสริมสุขภาพอนามัยสมาชิก

กองทุนสะสมพิเศษส�าหรับสงเคราะห์สมาชิก กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ
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การจา่ยทนุสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัสมาชิก

ทุนสำธำรณประโยชน์

ทุนเสริมสวัสดิกำรสมำชิก

ทุนเกษียณอำยุสมำชิก

ทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก

ทนุสะสมพเิศษส�ำหรับสงเครำะห์สมำชกิ

ทุนสวัสดิกำรเกื้อกูลสมำชิกอำวุโส

ทุนสวัสดิกำรเงินกู้

ทุนบ�ำนำญสมำชิก

ทุนเสริมสุขภำพอนำมัยสมำชิก

ทุนช่วยเหลือผู้ค�ำประกันเงินกู้สำมัญ

10,496,500.00

2,796,000.00

7,631,000.00

7,812,000.00

2,429,000.00

10,130,000.00

1,100,000.00

11,020,000.00

756,000.00

0.00

12,300,001.50

2,548,000.00

9,596,000.00

7,703,300.00

3,768,000.00

15,355,000.00

663,389.00

14,791,000.00

1,454,000.00

0.00

8,584,000.00

3,465,000.00

9,883,000.00

8,143,600.00

8,575,000.00

22,815,000.00

500,000.00

16,938,000.00

1,713,000.00

186,077.00

8,138,316.00

4,055,000.00

9,208,000.00

8,532,400.00

11,870,000.00

21,475,000.00

209,616.00

18,978,000.00

1,905,000.00

992,315.00

7,205,723.50

2,825,000.00

10,207,000.00

9,113,000.00

12,200,000.00

25,470,000.00

0.00

21,306,000.00

2,316,000.00

1,190,767.00

8,619,070.00

3,305,000.00

11,163,000.00

9,435,800.00

15,465,000.00

26,150,000.00

0.00

23,472,000.00

2,415,000.00

1,093,844.00

7,491,779.00

2,520,000.00

12,852,000.00

9,709,900.00

14,210,000.00

31,970,000.00

0.00

25,770,000.00

2,276,000.00

1,167,605.00

8,933,790.00

3,260,000.00

10,944,000.00

10,172,300.00

20,850,000.00

30,810,000.00

0.00

27,786,000.00

4,848,000.00

1,913,541.00

ปี พ.ศ.

รวม 54,170,500.00 68,178,690.50 80,802,677.00 85,363,647.00 91,833,490.50 101,118,714.00 107,967,284.00 119,517,631.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

้

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(บาท)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00
(ล�านบาท)

(ป� พ.ศ.)
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ทุนเสริมสวัสดิการสมาชิก ทุนสวัสดิการเงินกู้

ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

ทุนเกษียณอายุสมาชิก ทุนบ�านาญสมาชิก

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเสริมสุขภาพอนามัยสมาชิก

ทุนสะสมพิเศษส�าหรับสงเคราะห์สมาชิก ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ
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ภาพกจิกรรม ด�าเนินการตามอดุมการณ์และหลกัการสหกรณ์


