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 “...ข้อส ำคัญ กำรจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นใหต้ลอด กล่ำวคือ                             
ไม่ว่ำจะอยู่ ณ ที่ใด ในฐำนะใดก็ตำม ต้องตั้งตัวตัง้ใจให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะประพฤตตินปฏบิัติงำนทุกอย่ำง 
โดยยึดมั่นในควำมดีและควำมถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษำต่อและประกอบอำชีพ         
กำรงำนได้รักษำควำมเก่งและควำมดีที่มีอยู่  พร้อมทั้งสร้ำงเสริมให้เจริญงอกงำมย่ิง ๆ ขึ้น เพรำะคุณสมบัติ
เหล่ำนี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนใหป้ระสบแต่ควำมสุขควำมส ำเร็จทั้งในชีวิตและกจิกำรงำนได้แท้จริง” 

 
 

พระรำโชวำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ในพิธีพระรำชทำนประกำศนียบัตร  ทุน  และรำงวัลของวชิรำวุธวิทยำลัย                
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  ณ วชิรำวุธวิทยำลัย  วันอังคำรที่  7  กุมภำพันธ์  2560 
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                   ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมในผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ที่ได้ด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2562  ด้วยความส าเร็จอีกปีหนึ่ง 
เป็นการด าเนินงานด้วยความเจริญก้าวหน้า และเติบโตขึ้นมาตามล าดับ  
 
                   ในรอบปีบัญชี 2562  ที่ผ่านมา  นอกจากการด าเนินงานภายใต้กรอบของแผนงานที่ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่แล้ว  สหกรณ์ได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการลดต้นทุนการบริหารจัดการ               
ด้วยการหาแหล่งทุนภายนอกที่มีต้นทุนต่ า  เพ่ือให้บริการแก่สมาชิก  และการใช้เงินสภาพคล่อ งช าระหนี้เงินกู้
สหกรณ์อ่ืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สหกรณ์                 
มีสินทรัพย์จ านวน  837.81  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  21.69  ล้านบาท   มีรายได้ 52.34 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อน  0.78  ล้านบาท  มีค่าใช้จ่าย 13.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 1.05 ล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์             
มีก าไร 39.00 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1.83 ล้านบาท  และในรอบปีที่ผ่านมา เป็นปีที่น่าชื่นชมอีกปีหนึ่ง            
ที่สหกรณ์ได้จัดโครงการออมต่าง ๆ และสมาชิกยังให้ความส าคัญกับการออมเงินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินออมของ
สมาชิก ณ สิ้นปี เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน โดยเป็นเงินฝากจ านวน 267.91 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 18.44 ล้านบาท  
เป็นเงินค่าหุ้นจ านวน  439.57  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 38.66 ล้านบาท  ซึ่งแสดงถึงความศรั ทธา  และ              
ความเชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์  นอกจากนี้ ประจ าปี 2562  สหกรณ์ได้รับรางวัล  “สหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์
ออมทรัพย์”  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2562  เป็นการได้รับรางวัลจากการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   ถือเป็นการพัฒนา  และยกระดับการบริหารจัดการอีกระดับหนึ่ง  ซึ่งสมาชิกสหกรณ์พึงภาคภูมิใจ  
 
                   ในโอกาสนี้  ผมขออ านวยพรให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  เป็นไปตามแผนงาน  
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเพ่ือสมาชิกตลอดไป 
และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และบารมีขององค์พระบรมธาตุ  คุ้มครองสมาชิก  
สมาชิกสมทบ  ฝ่ายจัดการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะกรรมการด าเนินการ  ครอบครัว  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน                
ที่มีส่วนเกื้อหนุนกิจการสหกรณ์ ประสบแต่ความสุข  ความเจริญรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สำรอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
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เรียน   ท่ำนสมำชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด   

และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน 
 
 
 ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั แมรั้ฐจะออกมาตรการต่าง ๆ มาใช้ อาทิ ลดค่าครองชพีผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
“มาตรการเติมเงินบัตรประชารัฐ” การช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรประสบภัยแล้ง การสนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ 
SMEs เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แต่ไมไ่ด้เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐโดยตรง และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
มีผลพยุงเศรษฐกิจไดเ้ล็กน้อย  ส่วนหน้ีครัวเรือนเติบโตเร็วกวา่การขยายตัวของเศรษฐกิจมาต่อเน่ือง สะทอ้นถึงปัญหาส าคัญของหน้ี
ครัวเรือน คือ ความสามารถในการช าระคืน ขณะที่รายได้ครัวเรือนในภาพรวมยังคงชะลอตัว สถาบันการเงินต่างก็เข้มงวดในการพิจารณา
สินเชื่อรายย่อย โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ี และสถานะทางการเงินหลังผ่อนช าระหน้ีที่เพียงพอตอ่การด ารงชีพ  ซ่ึงน่าจะ
ช่วยลดปัญหาการก่อหน้ีเกินตัวทางหน่ึง 
             ภาคสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน จ าเป็นต้องปรับตัว เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจดังกลา่ว 
รวมทั้งจากการก าหนดพระราชบัญญัติสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่าง
พิจารณา และออกมาเพือ่ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ อาท ิการก าหนดขนาดสหกรณ์ หลักเกณฑ์การให้กู้ ก าหนดรายได้
คงเหลือหลังผ่อนช าระหน้ี ก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก การจัดชั้นคุณภาพลกูหน้ีและการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เป็นต้น           
ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ี ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภายหน้า  
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด ได้ติดตามข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างต่อเนื่องทกุเดอืน          
ทุกไตรมาส เพื่อการปรับตัวและรองรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยได้ทยอยปรับเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การคงนโยบาย  ควบคุม
การเติบโตของหุ้น การปรับเกณฑเ์งนิได้คงเหลือสุทธิที่ใช้ในการกอ่หน้ี การส่งเสริมให้มีการออมด้านเงินฝากเพิ่มขึ้น  และการบริหารต้นทุน 
เป็นต้น แม้จะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน แต่ทั้งน้ี เพือ่ความมั่นคงของตัวสมาชิกเอง และเพื่อมุ่งหวงัการเป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพ           
จึงน ามาซ่ึงผลการด าเนินงานปี 2562 ซ่ึงจะขอสรุปในภาพรวมพอสังเขป ดังน้ี 

สินทรัพย์รวม  837,814,162.19 บาท  (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21,685,421.71 บาท หรือเท่ากับ 2.66%) 
  หน้ีสิน   292,532,179.60 บาท  (ลดลงจากปีก่อน 29,091,749.83 บาท หรือเท่ากับ 9.05%) 
 เงินรับฝากจากสมาชกิ 267,908,874.65 บาท  (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18,439,852.53 บาท หรือเท่ากับ 7.39%) 
 เงินกู้ยืมสถาบันอื่น                0.00 บาท  (ภาระหน้ีปีก่อน 68,567,000.00 บาท ช าระเสร็จสิ้น 100.00%) 
 รายรับ    52,342,356.15 บาท  (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 783,840.77 บาท หรือเทา่กับ 1.52%) 
 รายจ่าย    13,342,323.49 บาท  (ลดลงจากปีก่อน 1,045,217.21 บาท หรือเทา่กับ 7.26%) 
 ก าไร     39,000,032.66 บาท  (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,829,057.98 บาท หรือเท่ากับ 4.92%)   
 สหกรณ์บริหารจัดการเพื่อประสิทธภิาพของการจัดการ และผลด าเนินงาน สรุปดังน้ี 
 กำรลดต้นทุน  ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ มาจากเงินค่าหุ้น เงินรับฝากจากสมาชกิ  และเงินกู้ยืมภายนอก ซ่ึงเป็นแหล่งทุน 
ที่มีต้นทุน โดยที่มาของทุนและต้นทุน เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับปีก่อน กลา่วคือ เงินกู้ยืมภายนอก มกีารปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากต้นปี          
อัตรา 4.10 % ต่อปี เป็น 4.12% - 4.15% ต่อป ีในปลายปี ส่วนจ านวนเงินค่าหุ้นและเงินฝากที่เป็นเงินทนุภายใน เติบโตขึ้นจากปีกอ่น 
ส่งผลต่อต้นทุนด าเนินงานเช่นเดียวกัน ในขณะที่รายได้จากการให้เงินกู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากจ านวนเงินกู้ต่ ากว่าเปา้หมาย          
การบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญตอ่การด าเนินงาน เพื่อให้ได้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง
เป้าหมายมากที่สุด นโยบายลดต้นทุนการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ  
 -  การแสวงหาแหล่งเงินภายนอกทีม่ีต้นทุนต่ า เช่น รับฝากเงินระยะยาวจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
ต่ ากวา่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมภายนอก 

สำรประธำนกรรมกำร 
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 -  การน าเงินจากเงินรับฝากสหกรณ์อื่น และเงินสภาพคล่อง (เฉลี่ยทั้งปี สหกรณ์มีเงินสภาพคลอ่ง 4.72% สูงกว่าเกณฑ์            
ที่กฎกระทรวงก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 1%) ไปช าระหน้ีเงินกู้ภายนอก (กรณีพิเศษ) จ านวน 53.59 ล้านบาท และเป็นการช าระหน้ีเสร็จสิ้น  
(เร็วกว่าก าหนด) สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 0.47 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
                -  การคงนโยบายส่งเสริมการเพิ่มหุ้นรายเดือน แทนการซ้ือหุ้นเพิ่มพิเศษ เพื่อรกัษาระดับการเติบโตของหุ้นอย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากต้นทุนของหุ้นสูงกว่าต้นทนุเงินกู้ยืมภายนอกและเงินรับฝาก 
                 กำรเพิ่มรำยได้  
                - ก าหนดผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กบัสมาชิก ดอกเบี้ยต่ า ช าระคืนในระยะสั้น เพื่อให้รายได้กลับคืนเร็ว 
ไม่มีความเสี่ยง (นอกเหนือจากเงินกู้ที่เปิดให้บริการปกติ) อาทิ เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชพี (ไมม่ีเงินเฉลี่ยคืน) เงินกู้สามัญ-เพื่อ
การสัมมนาและทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย เงินกู้สามญั-เพือ่การทอ่งเที่ยว เงินกู้สามญั-เพื่อบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก” และเงินกู้สามญั
วิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม ผลการด าเนินการ มีสมาชกิใช้บริการจ านวน 45 สญัญา เป็นเงิน 4.09 ล้านบาท  
                - การบริหารและติดตามหน้ี ไม่ให้เป็นหน้ีที่ไม่กอ่ให้เกิดรายได้ (NPL)   
                - การเพิ่มรายได้อื่น ได้แก่ ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) 2.0 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล             
ปีล่าสุด 5.30%) และการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด 10.0 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย 4.25% ตอ่ปี)  
               กำรออม  สหกรณ์ยังคงส่งเสริมให้สมาชิกมกีารออมในเงินฝากทุกประเภท ทั้งระยะสั้น (ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ)                            
ระยะปานกลาง (ทวีทรัพย์ ทรัพย์ประดู่) และระยะยาว (ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ ออมทรัพย์วันเกิด) 
               นอกจากน้ี ยังจัดโครงการส่งเสริมการออมเพิ่มเติม ไดแ้ก่ โครงการเงินกู้คู่เงินออม โครงการออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล 
(23rd wusaving) โครงการออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือน (3.10% ต่อปี) โครงการชุมชนคนออมเงิน (ต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2556) และโครงการ
ชุมชนคนออมเงิน Plus(+)            
                ชุมชนคนออมเงิน Plus(+)  เป็นโครงการที่สหกรณ์ด าเนินการตามแผนงาน โดยต่อยอดจากโครงการชุมชนคนออมเงิน                     
(ที่ประสบความส าเร็จ)  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกันในหน่วยงานเดียวกัน หรือ 2 หน่วยงานขึ้นไปส าหรับกรณีมีสมาชกิไม่ครบตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนด โดยการออมเงินเป็นรายเดือน เป็นเวลา 36 เดือน (ปีน้ี มีสมาชิกในหน่วยงานเข้าร่วม 4 กลุ่ม 7 หน่วยงาน จ านวนเงินรวม
เมื่อครบ 36 เดือน เท่ากับ 2.29 ล้านบาท)          
                รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
                 - รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2562 ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองในวันสหกรณ์
แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2562 
                จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญหลายประการ ทีส่หกรณ์ตอ้งค านึง และบริหารจัดการ           
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยการลดต้นทุนการบริหารจัดการ ทั้งการหาแหล่งทุนภายนอกที่มีต้นทุนต่ า               
การใช้เงินสภาพคลอ่งช าระหน้ีเงินกู้สหกรณ์อื่น ท าให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีกอ่นจ านวน 1.83 ล้านบาท หรือเทา่กับ 4.92%                 
และทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 38.66 ล้านบาท หรือเทา่กับ 9.64%  ส่งผลให้การเสนอจัดสรรก าไรสุทธเิป็นเงินปันผลและ                      
เงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราที่น้อยกว่าปีกอ่น แต่ผลจากการจัดสรร สรุปดังน้ี 
                1. จ านวนเงินปันผลที่จัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 1.77 ล้านบาท คิดเป็น 96.72% ของก าไรที่เพิ่มขึ้น 
                2. จ านวนที่เหลือเป็นเงินเฉลี่ยคืน ทุนส ารอง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.06 ลา้นบาท คิดเป็น 3.28% ของก าไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ี              
แมผ้ลประกอบการจะมีก าไรมากกวา่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่ด้วยเหตขุองการที่สมาชกิให้ความส าคัญกับการออมเงิน ทั้งในรูปแบบของ         
เงินฝาก และเงินค่าหุ้นจ านวนมากขึ้น ท าให้ต้องจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อสมาชกิอยา่งสมเหตุสมผลตามอัตราดังกลา่วมาแล้ว  
                จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์พยายามบริหารงานอย่างรัดกุม รอบคอบ ภายใตก้รอบของแผนงาน และสถานการณ์
ต่าง ๆ อันน ามาซ่ึงความส าเร็จอีกปีหน่ึง และขอขอบคุณสมาชกิ และผูท้ี่เกี่ยวข้องทกุฝ่ายที่ได้เกื้อหนุนกิจการสหกรณ์เสมอมา 
 
 
 
         (นายนิรันดร์  จินดานาค) 
                ประธานกรรมการ 
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               บันทึกขอ้ควำม 
 
หน่วยงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด    โทร. 3172-3 
 
ที่ สอ.มวล.2539/82/2563         วันที่  21  พฤศจิกายน  2562 
 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด  
 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ในการประชุมคร้ังที่  12/2562     
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2562 ในวันพุธท่ี 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562                          
เวลำ 12.00 น.  เป็นต้นไป  (จับรำงวัลแรกเวลำ 12.30 น.)   ณ ห้องประชุมใหญ่   อำคำรไทยบุรี   มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์                      
โดยก ำหนดเวลำในกำรลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร    และลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมใหญ่                           
เวลำ 11.00 – 13.30 น.  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 
3. ผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีบัญชี 2562 
4. การรับสมาชกิใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบัญชี 2562 
5. รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
6. ขออนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2562 
7. ขออนุมัติจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีบัญชี 2562 
8. ขออนุมัตแิผนงานประจ าปบัีญชี 2563  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2563 
9. ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกนัประจ าปี 2563 
10. เงินรอจ่ายคืน 
11. คัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
12. การเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 (ปี 2563) 
13. การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563   
14. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
                        จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิสมาชิกทกุทา่นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลา่วขา้งต้น โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

 
 

       (นายนิรันดร์  จินดานาค) 
       ประธานกรรมการ 

                   สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด 
 

 
หมำยเหตุ  :   -  รายงานกิจการประจ าปี 2562  สามารถดูจากเว็บ http://saving.wu.ac.th/ 
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น.ส.สุกญัญา 
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นายศราวัฒน ์
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พัชรีกร 
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จั่นเจรญิ 
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หัวหน้าสายสอบบัญช ี
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ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 

 

นางลูกจันทร์  บุญนาค 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62 

 
 

นายอดุล  วรรณาการ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

 

น.ส.อิสรีย์  ลลีาวิจิตรกุล 
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ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 62 – ปัจจุบัน 

คณะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภำคเอกชน 
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ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรธีรรมรำช 
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สถำนะกำรเงินโดยย่อ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

  
             หน่วย : บาท 

สินทรัพย์รวม   837,814,162.19 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 28,386,260.00 

 
    เงินลงทุน 18,011,730.00 

 
    เงินให้กู้แก่สมาชิก 788,300,385.80 

 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 3,115,786.39 

 
หนี้สินรวม   292,532,179.60 
    เงินรับฝาก 287,908,874.65 

 
    หน้ีสินอื่น ๆ 4,623,304.95 

 
ทุนของสหกรณ์   545,281,982.59 
    ทุนเรือนหุ้น 439,565,580.00 

 
    ทุนส ารอง 37,151,950.75 

 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 29,564,419.18 

 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 39,000,032.66 

  
 
 

ก ำไรสุทธิ  
(ส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2562)  

                                                                                                                              หน่วย : บาท 
รำยได้รวม   52,342,356.15 
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 50,844,592.30  
    ดอกเบี้ยรับเงินฝาก/เงินลงทุน 1,118,797.36  
    รายได้อื่น ๆ 378,966.49  
ค่ำใช้จ่ำยรวม   13,342,323.49 
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 7,177,431.61  
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 2,013,015.24  
    ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4,151,876.64  
ก ำไรสุทธิ   39,000,032.66 

  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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ภำวะเศรษฐกิจ*  
              เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวต่อเน่ืองจากไตรมาส 3 ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และขยายตัวชะลอลง
ในไตรมาส 1 ปี 2562 กับชะลอตัวลงต่อเน่ืองจนสิ้นสุดไตรมาส 3 การส่งออกสินค้าหดตัวต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชัดเจนขึ้น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว มีเพียงการ
ใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวในไตรมาส 4 ปี 2561 และลดลงมาต่อเน่ือง
ตามราคาพลังงานที่หดตัว  ส่วนอัตราการว่างงานในภาพรวมถือว่าทรงตัวจากปีก่อน  แม้จะมีปรับลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงไตรมาส            
แต่เล็กน้อย  
 
ภำวะทำงกำรเงิน* 
              การระดมทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 จากการระดมทุนผ่านทุกช่องทาง 
เช่นเดียวกับปริมาณสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจและครัวเรือน แต่ใน 2 ไตรมาสหลัง การระดมทุนลดลง ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อใหม่
ลดลงในไตรมาส 2 และชะลอตัวในไตรมาส 3 จากสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นส าคัญ เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อสิ้นไตรมาส 4  
ปี 2561 และทรงตัวใน 3 ไตรมาสหลัง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 4 ปี 2561 ตามดอกเบ้ียนโยบาย และ 
ทรงตัวในช่วง 2 ไตรมาสต่อมา และปรับลดลงในไตรมาส 3 จากการปรับลดดอกเบ้ียเงินฝากประจ า เงินฝากประจ าพิเศษของธนาคาร             
บางแห่ง ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้โดยรวมทรงตัวต่อเนื่องทั้งปี ยกเว้นในไตรมาส 2 ธนาคารขนาดกลางแห่งหน่ึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายย่อยชั้นดี (MRR) และในไตรมาส 3 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) / อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท            
เงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ที่ปรับลดลง   
 
ภำวะและแนวโน้มสินเชือ่* 
              ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 จนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2562 ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ตามความต้องการ
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อใช้ลงทุนสินทรัพย์ถาวร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่นเดียวกับสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียน โดยสถาบันการเงินก าหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อโดยรวมเข้มงวดขึ้นต่อเน่ือง ส่วนความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนปรับ
เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 ในสินเชื่อเช่าซ้ือยานพาหนะ จากแรงสนับสนุนงาน Motor Expo ช่วงปลายปี 2561 
และสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์บ้านก่อนหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับปรุงใหม่ (มาตรการ LTV**) มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 และในไตรมาส 2  ปี 2562 ความต้องการสินเชื่อปรับลดลงมากในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เน่ืองจากผู้กู้ ได้
เร่งขอสินเชื่อก่อนมาตรการ LTV มีผล   ส่วนไตรมาส 3 ปี 2562 ความต้องการเพิ่มขึ้นบ้างจากสินเชื่อบัตรเครดิต ตามการส่งเสริมการขาย 
ขณะที่สถาบันการเงินก็ยังเพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อเกือบทุกวัตถุประสงค์มาต่อเนื่อง  
 
ผลกระทบกับสหกรณ ์และกำรบรหิำรจัดกำร 
              1. สหกรณ์ก าหนดนโยบายส่งเสริมการออมต่อเน่ือง โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งปีบัญชี และจัดโครงการออมต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมการออมหุ้นรายเดือนแทนการซ้ือพิเศษ ท าให้เงินฝากและทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น ถือเป็นทุนภายในที่สหกรณ์ ใช้ในการด าเนินงาน  
เป็นการลดต้นทุนภายนอกลง  
              2. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว แต่ความต้องการสินเชือ่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น สถาบันการเงินเข้มงวดการให้สินเชื่อ สหกรณ์ 
เองก็มีนโยบายควบคุมดูแลคุณภาพสินเชื่อ เพื่อความมั่นคงของสมาชกิและองค์กร การที่เงินให้กู้ต่ ากว่าเป้าหมาย ส่วนหน่ึงจึงเป็นไปตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และนโยบายของสหกรณ์ 
 
 
*ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
** LTV (Loan-To-Value) ธปท. ก าหนดให้สถาบันการเงินถือใช้ เป็นมาตรการก าหนดสัดส่วนเงินกู้ต่อมลูค่าหลักประกัน โดยก าหนด
จ านวนเงินดาวน์เพิ่มขึ้นตามล าดับ จากการซ้ือบ้านหลังที่ 2 หลังที่ 3 และก าหนดวงเงินกู้ลดลงตามเงินดาวน์ที่เพิ่มขึ้น) 

 

สรุปสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ  กำรเงิน  และสินเชื่อในประเทศ  รอบปีบัญชี 2562 
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            สหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชกิมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน          
ในภาพรวม โดยผ่านชอ่งทางต่าง ๆ  ได้แก่ สอบถามความพึงพอใจการบริหารงานด้านต่าง ๆ การร่วมท าแผนงานประจ าป ีการจัดอบรม/
สัมมนา(รวมทั้งการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย) และให้สมาชกิร่วมแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ  สหกรณ์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารกับสมาชิกดังน้ี  1)  Website`: saving.wu.ac.th  2)  facebook : Wusaving  3) e-mail : wusaving@hotmail.com   
4) เอกสารเวียนทางระบบสารบรรณ  5) ติดประกาศฯ ณ ส านักงานสหกรณ์  6) ผ่านทีวี ณ ส านักงานสหกรณ์  7) แบบแสดงความคิดเห็น  
และ 8) ระบบ intranet ของมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์  และ 8) สหกรณ์มีระบบสอบถามขอ้มูลส่วนตัว และระบบพิมพ์ใบรับเงิน ผ่าน
เว็บไซต ์ เพื่อให้สมาชกิเขา้ถึงขอ้มลูส่วนตัวมากย่ิงขึ้น ประกอบกับสามารถดูขอ้มูลหรือพิมพ์ใบรับเงินย้อนหลังได้ 
 

สอบถามความพึงพอใจจากสมาชิกในปี 2560 – 2562  ผลประเมินดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        โครงกำร “ออมเงินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยจัดร่วมกับพิธีมอบทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก/สมำชิกสมทบ)
เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2561  เพื่อใหทุ้กคนเรียนรู้ทักษะการ
วางแผนในการใช้จ่ายเงิน และวินัยในการใช้จ่ายเงิน โดยผ่าน 
โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการออม และ
การใช้เงินอย่างถูกวิธีกับบุตรของสมาชิก  ตระหนักว่าการออม 
เป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้แนวคิด  “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้จักให้”  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีการแบ่งปัน ความมีน้ าใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่น ๆ                          
ในสังคม           
 

  

 

        ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561  มีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ  
มีสมาชิกเข้าร่วม 773 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของสมาชิก
ท้ังหมด (1,044 ราย)  และมีสมาชิกสมทบเข้าร่วมสังเกตการณ์             
จ านวน 30 ราย  

 

 

หัวข้อ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 
1. ภาพรวมในการด าเนินงาน 87.20 88.14 92.05 
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 91.38 95.12 94.30 
3. การให้บริการเงินฝาก 89.63 93.36 94.04 
4. การให้บริการเงินกู้ 88.78 89.32 93.86 
5. ภาพรวมของสวัสดิการ 87.61 88.40 91.75 
6. การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสาร  85.59 87.33 89.59 
7. ส านักงานมีความสะอาด เป็นระเบยีบ เรียบร้อย 84.93 87.99 88.85 
8. ระบบสอบถามฃ้อมูลสมาชิก/ใบรับเงินออนไลน์ - - 91.74 

เฉล่ียระดับคะแนนควำมพึงพอใจ 87.87 89.95 91.99 

กำรมีส่วนร่วม 
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คณะกรรมการ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ  
มีสมาชิกเข้าร่วม 773 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของสมาชิก
ท้ังหมด (1,044 ราย)  และมีสมาชิกสมทบเข้าร่วมสังเกตการณ์             
จ านวน 30 ราย  

 

 

หัวข้อ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 
1. ภาพรวมในการด าเนินงาน 87.20 88.14 92.05 
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 91.38 95.12 94.30 
3. การให้บริการเงินฝาก 89.63 93.36 94.04 
4. การให้บริการเงินกู้ 88.78 89.32 93.86 
5. ภาพรวมของสวัสดิการ 87.61 88.40 91.75 
6. การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสาร  85.59 87.33 89.59 
7. ส านักงานมีความสะอาด เป็นระเบยีบ เรียบร้อย 84.93 87.99 88.85 
8. ระบบสอบถามฃ้อมูลสมาชิก/ใบรับเงินออนไลน์ - - 91.74 

เฉล่ียระดับคะแนนควำมพึงพอใจ 87.87 89.95 91.99 

กำรมีส่วนร่วม 



รายงานกิจการประจำาปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด 13

 

13 
 

       
        โครงกำร “ท ำบุญครบรอบวันคล้ำยวันก่อตั้งสหกรณ์”                
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ได้ท าบุญครบรอบ               
วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (ครบรอบ 23 ปี)  ณ วัดสโมสร                    
ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ  
ความเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์  คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี  และ
สมาชิก ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงาม 

     

   

     

             
        โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ “พำยุปำบึก” 
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน
รายรอบสหกรณ์  สหกรณ์ได้มอบเงิน 7,600 บาท เพื่อช่วยเหลือ
วัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากพายุปาบึก  กระเบื้องหลังคาของศาลาการเปรียญ
ส่วนหน่ึง และศาลาท่ีพักพระ ได้รับความเสียหาย  
 

 
 

 

  
  

 
         โครงกำรศึกษำดูงำน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล
พัทลุง จ ำกัด  และ  สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ 
จ ำกัด  เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2562  เพื่อส่งเสริมความรู้ การบริหาร
จัดการด้านการออม และส่งเสริมความรู้ในการจัดท าข้อมูล  
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น               
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญก้าวหน้า 

   

 
 
         โครงกำร  “สัมมนำและทัศนศึกษำประเทศมำเลเซีย”  
ระหว่างวันท่ี 4 - 6 พฤษภาคม 2562  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญา  อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  โครงสร้าง  
สิทธิ และหน้าท่ีให้สมาชิก พัฒนาศักยภาพในการท างาน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ ๆ 
ในการด าเนินชีวิต  เสริมสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของ
มวลสมาชิกสหกรณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้สมาชิก          
ในครอบครัว  และครอบครัวของสมาชิก 
 

                    

  
 

 
        โครงกำร “เงินทองต้องรู้” 
เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  เพื่อให้ความรู้ และเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เรียนรู้การท าบัญชี
ครัวเรือน น าไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ังอย่างยั่งยืน 
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         โครงกำร “สัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ :                       
         กฎหมำยใหม่กับแนวทำงกำรบริหำรสหกรณ์” 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  นายมานะชัย สังข์แก้ว ผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพ่ือให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และฝ่ายจัดการ  น าความรู้ที่ได้รับไป
ก าหนดแนวทางปฏิบัตติ่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถปรับแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ์  

 
 
 

  
  

 
        โครงกำร “รู้ก่อนออม พร้อมก่อนกู้ รู้ก่อนค้ ำฯ” 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562  จัดปฐมนเิทศสมาชิกใหม่ เพ่ือให้สมาชิก
ใหม่ได้เข้าใจหลักการสหกรณ์  วิธีการ สิทธิ ผลประโยชน์ของสหกรณ์  
ให้สมาชิกสามารถเข้าใจในการให้บริการของสหกรณ์ ได้แก่  
การฝากเงิน การกู้เงิน และการค้ าประกัน ได้รู้วิธีการเข้าสอบถาม
ข้อมูลสมาชิก <> ใบรับเงินออนไลน์ สร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่าง
สหกรณ์และสมาชิก  และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สหกรณ์ 

 
 

 

  
  

    
        กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี้   
            ด้ำนกำรเกษตร  :  ชีวิตติดเกษตร ตำมหลักเศรษฐกิจ                     

                      พอเพียง 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562  น าสมาชกิไปเยี่ยมชมและศึกษา              
“อควาโปนิกส์ฟาร์ม”  ที่มีการปลูกเมล่อน  ปลูกมะเขือเทศ  และ
เลี้ยงปลานิล  เพ่ือให้สมาชิกเกิดแรงบันดาลใจ  ในการท าเกษตร         
จากเวลาว่างที่ท างานประจ า และให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  วิทยำกรโดย  รศ.พ้วน เพ่งเซ้ง   
อาจารย์  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

    

      ด้ำนสุขภำพ  :  กำรนวดฝ่ำเท้ำสะท้อนจุดเพื่อ 
                   ส่งเสริมสุขภำพ 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  เพ่ือพัฒนาความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าสะท้อนจุด  ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ได้น าความรู้และทักษะในการนวดฝ่าเท้าสะท้อนจุดไปใช้เพ่ือการ 
สร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน  ไปช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ 
ของบุคคลในครอบครัว หรือเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก 
วิทยำกรโดย  แพทย์แผนไทย  และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลท่าศาลา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

          ด้ำนกำรออกก ำลังกำย  :  โยคะสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้มี
ความแข็งแรง สุขภาพจิตดี ส่งเสริมให้มีทักษะการเล่นโยคะอย่าง
ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างจิตส านึกในการรักสุขภาพของบุคลากร   
วิทยำกรโดย ว่าที่ ร.ต.(หญิง)เพ็ญนภา วัยเวก  นักวิชาการ  
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
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        โครงกำร “คริปโตเคอเรนซี” 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  เพ่ือให้สมาชิกได้รับความรู้                
ความเข้าใจเก่ียวกับ “คริปโตเคอเรนซี”  และได้ศึกษาข้อมูลก่อน 
การลงทุน  และมีความระมัดระวังในการลงทุน 
วิทยำกรโดย  อาจารย์ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์ 
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 

     

    

 
        โครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรหนี้อย่ำงมืออำชีพ” 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  เพ่ือให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือน 
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง่อย่างยั่งยืน ให้รู้จักวิธีการเพ่ิมรายได้  และ
ลดค่าใช้จ่าย  สามารถน าเงินมาช าระหนี้พิเศษได้  และมีการวางแผน
ทางการเงิน  การสร้างหนี้  และการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยำกรโดย  นายนิรันดร์  จินดานาค ประธานกรรมการ 

   

 
        โครงกำร “จัดท ำแผนงำน ประจ ำปีบัญชี 2563” 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ     
ต่าง ๆ จากสมาชิก  พัฒนา  ปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์   
ให้สมาชิก  กรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ฝ่ายจัดการ และตัวแทน
จากหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานประจ าปี
ของสหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก สมาชิกสมทบ 
พนักงานของมหาวิทยาลัยฯ  ฝ่ายจัดการ  ตัวแทนจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  และคณะกรรมการด าเนินการ 

   

 
        โครงกำร “อยู่อย่ำงพอเพียง  สอนท ำบัญชีครัวเรือน” 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  เพ่ือให้เรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือน 
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง่อย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  รู้จักวิธีการเพ่ิมรายได้  และลดค่าใช้จ่าย สมาชิกได้
ตระหนัก  และมีวินัยในการออมเงิน    
วิทยำกรโดย  นำยไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครศรีธรรมราช 

  

 

 
        กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกับสหกรณ์อื่น ๆ  

      เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2561    
โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  (รองประธานกรรมการ คนที่ 2)  เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม   

      เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2562  ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2562  
โดย นายนิรันดร์  จินดานาค (ประธานกรรมการ) เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม  และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (รองประธานกรรมการ              
คนที่ 2) เป็นผู้สงัเกตการณ์ 

      เข้ำร่วมโครงกำรอบรม “กฎหมำยใหม่กับกำรบริหำรสหกรณ์ และแนวทำงกำรบริหำรกำรเงินของสหกรณ์”  ของเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562  โดย นายนิรันดร์  จินดานาค (ประธานกรรมการ)  
             ประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช                     
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  จ.นครศรีธรรมราช  โดย นายสมเกียรติ  เพชรวรพันธ์  (ผู้จัดการ)   
             ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์จังหวัด  ณ ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครศรีธรรมราช  วันที่ 17 กันยายน 2562  โดย นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์  (ผู้ช่วยผู้จัดการ) 
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    ทุนเรือนหุ้น  
               เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนท่ีส าคัญของสหกรณ์  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  ซึ่งเป็นหลักการ                 
ส าคัญของสหกรณ์ข้อหนึ่ง และยังแสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์  ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
38,657,790.00  บาท  คิดเป็น 9.64%  
                                                                                                                                         หน่วย : บาท 
 
 
 
 
 
 
    เงินรับฝำก  

 สหกรณ์มีนโยบายให้ความส าคัญกบัเงินรับฝาก โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ย สูงกวา่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก              
ของธนาคาร  ณ สิ้นปี  และในระหว่างปีก าหนดนโยบายเพิ่มเงินรับฝาก ดังน้ี  

  1. นโยบายส่งเสริมการออมเงินฝากจากสมาชิก ไดแ้ก่ 1) โครงการเงนิกู้คู่เงินออม, 2) โครงการ “ออมเงนิ ออมทรัพย์          
กับเงินปันผล” (23 rd wusaving),  3) โครงการออมทรพัย์พเิศษ 15 เดือน (3.10% ต่อปี)  4) โครงการชุมชนคนออมเงิน (ต่อเนื่องต้ังแต่          
ปี 2556 - ปัจจุบัน) และ 5) โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน Plus(+)”  

  2. นโยบายลดต้นทุนเงินกู้ยืม รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นประเภทประจ า 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี (ต่ ากว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 4.12 – 4.15 ต่อปี)   

  ณ สิ้นปี สหกรณ์มีบัญชีเงินรับฝาก จ านวนเงิน  287,908,874.65 บำท  (3,270 บัญช)ี  ดังน้ี  
 

ประเภท เงินฝำก(บำท) จ ำนวน(บัญชี) จ ำนวน(รำย) 
จ ำนวนสมำชิกท้ังหมด 

(รำย) 
คิดเป็น 

สมาชิก 187,665,395.73 2,934 1,077 1,077 100.00% 

สมาชิกสมทบ 80,243,478.92 335 238 246 96.75% 

รวม 267,908,874.65 3,269 1,315 1,323 99.40% 

สหกรณ์อื่น 20,000,000.00 1    

รวมเงินฝาก 287,908,874.65 3,270    

 
    หน่วย : บาท 

เงินรับฝำก 
เป้ำหมำยรับ 

เงินฝำกระหว่ำงปี 
รับฝำกระหว่ำงปี สูงกว่ำเป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 

เงินฝากของสมาชิก 530,000,000.00 597,367,683.21 67,367,683.21 112.71% 

เงินฝากของสมาชิกและสหกรณ์อื่น 530,000,000.00 617,367,683.21 87,367,683.21 116.48% 

 

ทุนเรือนหุ้น 

ยกมำต้นปี รับระหว่ำงปี จ่ำยคืนระหว่ำงปี คงเหลือสิ้นปี 
400,907,790.00 47,812,790.00 9,155,000.00 439,565,580.00 

เป้ำหมำยรับระหว่ำงปี รับระหว่ำงปี สูงกว่ำเป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 

46,000,000.00 47,812,790.00 1,812,790.00 103.94% 

กำรบริกำร กำรบริกำร 
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เงนิรับฝาก ณ วันที่  30  กันยายน  2562   
                   หน่วย : บาท 

ประเภทเงินฝำก 
อัตรำดอกเบี้ย  
ณ ส้ินปี (ต่อปี) 

ยกมำต้นปี ฝำก ถอน คงเหลือส้ินปี 
จ ำนวน 
บัญช ี

จ ำนวน 
รำย 

(1) ออมทรัพย์ 1.15%-4.00% 15,446,237.90 45,106,576.37 38,002,336.28 22,550,477.99 2,012 1,253 
(2) ออมทรัพย์พิเศษ 2.35%-3.10% 110,848,202.11 47,756,164.90 47,826,197.02 110,778,169.99 611 570 
(3) ทวีทรัพย์ 2.60%-3.05% 114,219,482.11 475,978,241.94 469,017,197.38 121,180,526.67 388 385 
(4) ทรัพย์ประดู่ 3.40%-3.70% 8,955,100.00 8,526,700.00 4,082,100.00 13,399,700.00 258 258 
(5) ประจ า 36 เดือน
(เงินฝากสหกรณ์อื่น) 

3.80% 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 1 1 

รวม  249,469,022.12 597,367,683.21 558,927,830.68 287,908,874.65 3,270  
    เพิ่มขึ้น 38,439,852.53   
    คิดเป็น 15.41%   

 
หมำยเหตุ :  (1)  ออมทรัพย์  คือ  ออมทรัพย์ท่ัวไป (1.15% ต่อปี),  ออมทรัพย์วันเกิด (4.00% ต่อปี),  ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (3.75% ต่อปี)                                             
    และออมทรัพย์ Plus (3.50% ต่อปี) 
  (2)  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  คือ  ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป (ก าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได)  1) ตั้งแต่ 500 บ. - 65 ลบ. (2.35% ต่อปี)   
        และ 2) จ านวนเงินฝากท่ีเกิน 65 ลบ. (3.10% ต่อป)ี  และ ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดอืนฯ  (3.10% ต่อปี) 
  (3)  เงินฝากทวีทรัพย์  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยอัตราก้าวหน้าตามยอดเงินฝาก  1) ตั้งแต ่500 บาท แต่ไม่เกิน  1 ลบ. (2.60% ต่อปี)  
                          2) ตั้งแต่ 1 ลบ.  แต่ไม่เกิน 5 ลบ. (2.85% ต่อปี)  และ 3) ตัง้แต่ 5 ลบ. ขึ้นไป (3.05% ต่อปี)  
  (4)  เงินฝากทรัพย์ประดู่  เปน็การฝากรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝาก   1) 24 เดือน (3.40% ต่อป)ี  

2) 36 เดือน (3.50% ต่อป)ี  3) 48 เดือน (3.60% ต่อป)ี และ 4) 60 เดือน (3.70% ต่อป)ี  
 

เงนิรับฝากสมาชกิแยกประเภท ณ วันที่  30  กันยายน  2562   
 

ประเภทเงินรับฝำก 
ณ วันที่ 30/09/62 ณ วันที่ 30/09/61 อัตรำกำรเติบโต 

จ ำนวนเงิน  
(บำท) 

จ ำนวน
(บัญช)ี 

จ ำนวนเงิน  
(บำท) 

จ ำนวน
(บัญช)ี 

จ ำนวน
เงิน จ ำนวนบัญช ี

(1) ออมทรัพย์ทั่วไป 5,390,000.58 1,074 6,118,237.47 961 (11.90%) 11.76% 

(2) ออมทรัพย์วันเกิด* 13,314,379.63 811 8,566,995.97 718 55.41% 12.95% 

(3) ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ* 3,756,088.66 71 761,004.46 18 393.57% 294.44% 

(4) ออมทรัพย์ Plus* 90,009.12 56 0.00 0 - - 

(5) ทวีทรัพย์ 121,180,526.67 388 114,219,482.11 373 6.09% 4.02% 

(6) ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป 88,048,036.08 553 92,573,611.00 564 (4.89%) (1.95%) 

(7) ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือนฯ* 22,730,133.91 58 18,274,591.11 49 24.38% 18.37% 

(8) ทรัพย์ประดู่* 13,399,700.00 258 8,955,100.00 212 49.63% 21.70% 

 
267,908,874.65 3,269 249,469,022.12 2,895 7.39% 12.92% 

เงินฝำกเพิ่มขึ้น 18,439,852.53 
      

* เงินรับฝำกเพิ่มขึ้น  18.44  ลบ.  เป็นเงินฝำกระยะยำวสูงถึง 16.73  ลบ. คิดเป็นร้อยละ 90.73 ของเงินรับฝำกที่เพิ่มขึ้น   
และ (4), (7)  เป็นเงินฝำกโครงกำร  เปิดรับตำมช่วงเวลำ 
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                   สหกรณ์ได้เร่ิมส่งเสริมการออมเงินในลักษณะการเชือ่มโยง สนับสนุนให้สมาชิกรวมตัวกันออมเงิน  ให้มีจ านวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง โดยใช้หลัก “เพือ่นชวนเพื่อนออม” และทฤษฎี
แนวคิด “การสร้างสมาชกิเครือข่าย”  ให้มีการรวมกลุ่ม รวมพลังในการออมเงิน  บนพื้นฐานการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เห็นคุณค่าการออมเงิน  มีการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้การออมเงินร่วมกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชกิด้วยกัน  ระหว่างสมาชกิกับสหกรณ์ โดยในอนาคตจะเพิ่มจ านวนสมาชกิไปยังสมาชิกทุกกลุ่มทุกวัย                    
ตามหลักการสหกรณ์  สรุปสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร “ชุมชนคนออมเงิน” ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน ดังน้ี 

ประจ ำปี เปิดให้บริกำร 
 

เป้ำหมำย 
 

จ ำนวน 

เป้ำหมำย 
ยอดครบก ำหนด 

(ต้นเงิน) จ ำนวนเงิน- 
กลุ่มที่รับ
รำงวัลที่ 1 

 (บาท) บัญชี 
ต้นเงินครบ

ก ำหนด รำย 
ต้นเงินครบ

ก ำหนด 
(บาท) (บาท) 

ประจ าปี 2556 ส.ค. 56-ก.ย. 56 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 65 1,824,000 64 1,776,000 444,000 
ประจ าปี 2557 ส.ค. 57-พ.ย. 57 5 กลุ่ม 4 กลุ่ม 43 1,344,000 39 1,248,000 504,000 
ประจ าปี 2558 ส.ค. 58-พ.ย. 58 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 81 2,664,000 78 2,580,000 660,000 
ประจ าปี 2559 ก.ย. 59-พ.ย. 59 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 60 2,808,000 55 2,292,000 384,000 
ประจ าปี 2560 ก.ย. 60-พ.ย. 60 5 กลุ่ม 12 กลุ่ม 122 5,812,800 ครบก าหนดในปี 2562 

 
ประจ าปี 2561 ก.ย. 61-ก.พ. 62 5 กลุ่ม 9  กลุ่ม 99 3,890,400 ครบก าหนดในปี 2563  

รวม 
 

 44 กลุ่ม 470 18,343,200 
   

 
 
 

  
  

   ปีบัญชี 2562  สหกรณ์ก าหนดโครงการชุมชนคนออมเงิน Plus (+) โดยต่อยอดจากแนวคิดโครงการชุมชนคนออมเงิน   
โดยคาดหวังว่า  สมาชิกในหน่วยงานเดียวกัน จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และรวมตัวกันออม ตลอดจนสร้างความสุขใน              
ด้านต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหน่วยงาน  และส่งผลให้เกิดความรักความศรัทธาในระบบสหกรณ์  และสหกรณ์             
มีความม่ันคงในระยะยาว ตามหลักการ/อุดมการณ์สหกรณ์  โครงการชุมชนคนออมเงิน Plus(+) ประจ าปี 2562 มีสมาชกิเข้าร่วม                  
4 กลุ่ม  (7  หน่วยงาน) ยอดเป้าหมายบัญชีออมทรัพย์ Plus  (36 เดือน) จ านวน  2,289,600  บาท  ดังน้ี 

  

กลุ่มที่ หน่วยงำน 
จ ำนวนสมำชิก 

(รำย) 
1 อุทยานวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 12 
2 สอ.มวล. 5 

3 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม+ศูนย์บริการวิชาการ 17 

4 ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

22 

   รวม  56 
 

 

โครงกำร “ชุมชนคนออมเงิน” 

โครงกำร “ชุมชนคนออมเงิน Plus (+)” 
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เงินออมของสมำชิก (บาท) 

ปีบัญชี 
จ ำนวนสมำชิก เงินออมของสมำชิก เงินออม 

(รำย) ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝำก รวมเงินออมของสมำชิก ต่อสมำชิก 
2558 1,090 295,501,700.00 156,722,582.78 452,224,282.78 414,884.66 
2559 1,119 333,834,120.00 188,668,015.09 522,502,135.09 466,936.67 
2560 1,176 365,839,920.00 218,646,901.79 584,486,821.79 497,012.60 
2561 1,248 400,907,790.00 249,469,022.12 650,376,812.12 521,135.27 
2562 1,323 439,565,580.00 267,908,874.65 707,474,454.65 534,750.15 

    
ค่ำเฉล่ีย สอ.โดยรวม  

(peer group ปี 2561) 
589,271.39 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

 

 
 
 
 
 

เงินออมของสมำชิก 
จ ำนวน (รำย) 

คิดเป็น 
สมำชิก สมำชิกสมทบ รวม 

สมาชิกมีเงินออม  >  ค่าเฉลี่ย 284 17 301 22.75% 

สมาชิกมีเงินออม  <  ค่าเฉลี่ย 793 229 1022 77.25% 

รวม 1,077 246 1,323   

หุ้นต่อสมำชิก 

เงินฝำกต่อสมำชิก 
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       บริกำรเงินกู้ 
 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก  สหกรณ์ไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิต  ปีน้ีสหกรณ์มีการปรับเปล่ียนนโยบาย           
หลายด้านด้วยกัน  เพื่อเพิ่มการบริการเงินกู้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น  และลดความเสี่ยงในระยะยาว ได้แก่ 1) การเพิ่มเงินได้คงเหลือของสมาชิกผู้กู้   
2) การก าหนดนโยบายอายุการเป็นสมาชิกของผู้ค้ าประกันและเงินได้คงเหลือของผู้ค้ าประกัน  และ 3) ระยะเวลาการผ่อนช าระหน้ี(สามัญ)              
จะไม่เกินอายุการท างานของผูกู้้และผู้ค้ าประกัน  ปีบัญชี 2562  ให้บริการเงินกู้สมาชิก ดังน้ี 

1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้กู้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 100,000  บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวดเดือน 
2.  เงินกู้สำมัญ     เป็นเงินกู้ท่ีใช้บุคคลค้ าประกัน  ประกอบด้วย 
    (1) เงินกู้สำมัญทั่วไป   ให้กู้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 156  

งวดเดือน (สิทธิการกู้และการผ่อนช าระตามอายุการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการท าประกันชีวิต 
คุ้มครองสินเชื่อ) 

    (2) เงินกู้สำมัญสงเครำะห์พิเศษ  ให้กู้ไม่เกิน  200,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน  60 งวดเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี  
1) เพื่อการศพ (เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต)  2) รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (เพื่อตนเองและ 
ครอบครัว) 3) ประสบภัยพิบัติ 4) คลอดบุตร (เพื่อตนเองและคู่สมรส) 5) งานพิธีต่าง ๆ แต่งงาน 
อุปสมบท พิธีฮัจญ์ (เพื่อตนเองและคู่สมรส) 

 (3) เงินกู้สำมัญเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์    ให้กู้ขั้นต่ า 40,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน  600,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน   
    100 งวดเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย  

     (4) เงินกู้สำมัญท่ีเป็นโครงกำรฯ  เป็นเงินกู้ท่ีคณะกรรมการด าเนินการมีมติเป็นครั้งคราว โดยเปิดให้บริการตามช่วงเวลา 
ท่ีก าหนดเท่าน้ัน  ในปีบัญชี 2562 เปิดให้บริการดังน้ี  1) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ      
2) เงินกู้สามัญ-เพื่อการสัมมนาและทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย  3) เงินกู้สามัญ – เพื่อการสัมมนา 
และท่องเท่ียว  4) เงินกู้สามัญ-เพื่อบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก” (3-5 ม.ค. 62)  และ 5) เงินกู้ 
สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม รวมท้ังหมด 45 สัญญา เป็นเงิน  4,086,000 บาท 

 

3. เงินกู้พิเศษ      เป็นเงินกู้ท่ีใช้มูลค่าหุ้น  เงินฝาก   และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย 
(1) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักประกัน 1) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น ให้กู้ไม่เกิน 

4,000,000  บาท และ 2)  กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ให้กู้ไม่เกิน 3,000,000  บาท  
ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด  เป็นลักษณะเงินกู้หมุนเวียน (เปิดวงเงินกู้  1 ครั้ง มีอายุการ 
กู้ได้ 10 ปี) 

(2) เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์    เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง และหรือครอบครัว  ให้กู้ไม่เกิน 7,000,000  บาท  
ผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 360 งวด 

(3) เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเอนกประสงค์   ให้กู้สงูสุดไม่เกิน 3,000,000  บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 240 งวด  
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ  กู้เพื่อการเกษตร วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท กู้เพื่อการพาณิชย์ วงเงินกู้ไม่เกิน 
   500,000  บาท  และผ่อนช าระไม่เกิน 156 งวด  

     (5)  เงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  เน่ืองจากในช่วงเปิดเทอมสมาชิกมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาค่อนข้างมาก 
                    เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน จึงเปิดให้บริการระหว่างวันท่ี  3 พ.ค. 2562 –  
     13 ก.ย. 2562  ให้เบิกเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลประจ าปี(ค านวณเงินปันผล  
     ณ สิ้นเดือนเมษายน ของปี 2562) โดยโอนสิทธิเรียกร้องในเงินปันผลประจ าปี 2562  
     เป็นประกัน  ไม่ค านึงถึงเงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิก  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  6.50% 
     ต่อปี  มีสมาชิกใช้บริการ  94 สัญญา  เป็นเงิน  1,287,300.00 บาท 

        (6)  เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะ – เอนกประสงค์  เป็นโครงการเปิดใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง                                  
และหรือของคู่สมรส  เพื่อช าระหน้ีเงินกู้ของสหกรณ์  ช าระหน้ีสถาบันการเงินอื่น                    
และหรือเพื่อการเอนกประสงค์อื่น ๆ  ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อการเคหะฯ (ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเอนกประสงค์)  



รายงานกิจการประจำาปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด 21

 

21 
 

            ในระหว่ำงปีบัญชี 2562  สหกรณ์ให้บริการเงินกู้จ านวน  266,451,339.00  บาท  (497 ราย)  สิ้นปีลูกหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน            
จ านวน 6,145,004.39 บาท  คิดเป็น  0.79%  รายละเอียดดังนี้    
    
 
 
 
 

 

 
 
 
                                                  

            
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเภทเงินกู้ ยกมำต้นปี จ่ำยเงินกู้ รับช ำระหนี้ 
สิ้นปี 

คงเหลือ 
จ ำนวน 

สัญญำ รำย 
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 664,310.00 4,446,600.00 3,867,077.42 1,243,832.58 176 157 
2.  เงินกู้สามัญ 578,844,226.09 105,139,900.00 92,058,606.41 591,925,519.68 185 168 
3.  เงินกู้พิเศษ 202,646,845.32 156,864,839.00 164,380,650.78 195,131,033.54 499 403 

รวม 782,155,381.41 266,451,339.00 260,306,334.61 788,300,385.80 860 สัญญำ 

 
เพิ่มขึ้น 6,145,004.39 497 รำย 
คิดเป็น 0.79%  

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน  

(บำท) 
สรุปจ ำนวน (รำย)  คิดเป็น 

มีหนี้  ไม่มีหนี้ ทั้งหมด มีหนี้  ไม่มีหนี้ 
สมาชิก 786,459,086.62 675 402 1,077 62.67% 37.33% 

สมาชิกสมทบ 1,841,299.18 20 226 246 8.13% 91.87% 
รวม 788,300,385.80 695 628 1,323 52.53% 47.47% 

หนี้สินของสมำชิก 
ปี

บัญช ี
จ ำนวน 
(รำย) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หนี้สินต่อสมำชิก 
(บำท) 

2558 1,090 703,486,609.15 645,400.56 
2559 1,119 739,119,102.21 660,517.52 
2560 1,176 778,859,573.04 662,295.56 
2561 1,248 782,155,381.41 626,727.07 
2562 1,323 788,300,385.80 595,843.07 

ค่ำเฉล่ีย สอ.โดยรวม  
(peer group ปี 2561) 

585,497.63  

หน่วย : บาท 

0.645 0.661 0.662
0.627

0.596 0.586

                                   peer'61

                         

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท  และมีนโยบายก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามวตัถุประสงค์ ดังนี ้

ประเภท อัตรำดอกเบีย้ 
(% ต่อปี) ประเภท อัตรำดอกเบีย้ 

(% ต่อปี) 
 (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
     - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป 

 
6.45 

  (3) เงินกู้พิเศษ 
       (3.1) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 1/ 
              เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ – เอนกประสงค์ 

 
 

(2) เงินกู้สำมัญ  
     (2.1) เงินกู้สามัญทั่วไป  
           - ผ่อนช าระไม่เกิน 60 งวดเดือน            

 
6.55 

              - ท าประกันชวีิต    
              - ไม่ท าประกันชวีิต 

5.75 
5.95 

           - ช าระเกิน 60 งวดเดือน ขึ้นไป 6.70        (3.2) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2/ 
              เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ – เอนกประสงค์ 

 
     (2.2) เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ 5.00 
     (2.3) เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์  5.95               - ท าประกันชวีิต    

              - ไม่ท าประกันชวีิต 
6.25 
6.50      (2.4) เงินกู้สามัญโครงการฯ อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามแต่ละ
โครงการฯ 

       (3.3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชพี  6.20 
       (3.4) แบบหมุนเวียน 
              - กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น 
              - กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก 

 
6.15 

ดบ.งฝ. บวก 2 
         (3.5) เพื่อการอื่น ๆ - เพือ่การเอนกประสงค์ 6.70 
         (3.6) ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน 6.50 
 
 

 

 
 
 

                                                                 กำรใช้ประโยชน์ของเงินให้กู้                                                        (บาท) 
วัตถุประสงค์กำรขอกู้ ฉุกเฉิน สัญญำ สำมัญ สัญญำ พิเศษ สัญญำ รวม 

ใช้จ่ายส่วนตวั/ครอบครัว 4,367,900.00 172    125,697,170.00  417 130,065,070.00 
ซ้ือที่ดินหรือสวน         776,000.00  1       776,000.00  

ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์     22,234,000.00  23    2,379,300.00  3 24,613,300.00  
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์      9,718,000.00  14      2,134,000.00  6 11,852,000.00  
ซ้ือยานพาหนะ     1,880,000.00  2        1,880,000.00  
เพื่อการศึกษา   11,900.00  1   1,410,000.00  2 149,900.00  4    1,571,800.00  
การลงทุนประกอบอาชีพ      7,510,000.00  16 707,900.00  6 8,217,900.00  
เพื่อการกีฬา         592,900.00  1      592,900.00  
งานพิธีต่างๆ     1,320,000.00  4        1,320,000.00  
ช่วยเหลือครอบครัวและผู้อื่น        6,042,000.00  15        6,042,000.00  
ช าระหนี ้ 66,800.00  3   53,079,900.00  76    21,370,800.00  55   74,517,500.00  
สร้างบ้านเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์         1,375,969.00  1 1,375,969.00  
เพื่อการท่องเท่ียว     1,699,000.00  29     1,699,000.00  
ประสบภัยพิบัต ิ          47,000.00  3             47,000.00  
การรักษาพยาบาล         200,000.00  1         200,000.00  
การประกันชวีิต               28,000.00  1        28,000.00  
อื่นๆ             1,652,900.00  4   1,652,900.00  

รวม 4,446,600.00  176 105,139,900.00  185 156,864,839.00  499 266,451,339.00  
     เป้ำหมำยระหว่ำงป ี 305,000,000.00 
     ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 38,548,661.00 
     ผลส ำเร็จ 87.36% 
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              ทุนสะสมต่ำง ๆ สวัสดิกำรต่ำง ๆ / กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  
                สหกรณ์ไดจ้ัดสรรทนุสะสมต่าง ๆ เพื่อรองรบัสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)  การพัฒนาบุคลากร  
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดดังนี้ 

                                 หน่วย : บาท 
รำยกำร ยอดคงเหลือต้นปี เพิ่มระหว่ำงปี ลดระหว่ำงปี ยอดคงเหลือสิ้นปี 

ทุนสาธารณประโยชน์ 5,559,155.34 1,580,000.00 225,037.30 6,914,118.04 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,623,995.29 80,000.00 0.00 1,703,995.29 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 3,275,930.67 405,000.00 120,366.77 3,560,563.90 
ทุนเพื่อจัดให้มีส านักงาน 2,648,716.40 230,000.00 0.00 2,878,716.40 
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 6,678,637.69 1,830,000.00 254,447.65 8,254,190.04 
กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 4,667,946.91 1,105,000.00 20,111.40 5,752,835.51 
กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

รวมทั้งสิ้น 24,954,382.30 5,230,000.00 619,963.12 29,564,419.18 

 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 4,610,036.88 

คิดเป็น 18.47% 
 

 
 
 
                                             จ ำนวนเงิน  225,037.30  บำท รายละเอียดดังนี ้

 

วัตถุประสงค์กำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ประมวลภำพ 

1.  เพื่อสงเครำะห์กำรศพ 
    -  สมาชิก  (รายละ 6,500 บาท  จ านวน 1 ราย  เป็นเงิน 6,500 บาท) 
    -  สมาชิกสมทบ  (รายละ 3,000 บาท จ านวน 2 ราย  เป็นเงิน 6,000 บาท) 
    -  บุตร/บิดา/มารดาของสมาชิก  
        (รายละ 3,000 บาท จ านวน 27 ราย เป็นเงิน 81,000 บาท) 
 

93,500.00    

    
2.  สวัสดิกำรสมำชิกที่ไม่มีบุตร  (รายละ 2,000 บาท  จ านวน 3 ราย) 
 

6,000.00  

3.  เพื่อกำรศึกษำบุตร สมำชิก/สมำชิกสมทบ      จ านวน 75 ทุน 
    -  ประถมศึกษา                      จ านวน 46 ราย  เป็นเงิน 46,000 บาท 
    -  มัธยมศึกษา                        จ านวน 22 ราย  เป็นเงิน 26,400 บาท 
    -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จ านวน   2 ราย  เป็นเงิน 3,000 บาท 
    -  ปริญญาตรี                         จ านวน   5 ราย  เป็นเงิน 9,000 บาท 
       (มอบทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 17 ต.ค. 61) 

84,400.00    

4.  เพื่อกำรอื่น ๆ *  
    (ตามระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท) 

41,137.30  

 

รวมทั้งสิ้น 225,037.30  

ทุนสำธำรณประโยชน์ 
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*4. เพื่อกำรอื่น ๆ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ประมวลภำพ 

 
4.1  เพื่อกิจกรรมของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
      -  สนับสนุนรางวลักิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562”   
         สโมสรวลัยลักษณ์  (5,000 บาท)   
      -  สนับสนุนการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2,000 บาท)                
      -  สนับสนุนบัตรชมการแสดง WU BAND  ชมรม WU BAND    
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1,000 บาท)   

 
8,000.00 

      
                             

 
4.2  เพื่อกำรศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
      -  ร่วมบริจาคเงินสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศาลาปูนวรวหิาร    
         จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
         จ ากัด (500 บาท)                     
      -  ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม                       
         พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมฌาปนกิจ-  
         สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  (300 บาท)        
      -  ทอดกฐินสามัคคี วัดแส็งแร็ง  ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  
         (1,000 บาท) 
      -  สหกรณ์จัดโครงการ “ท าบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์”  
         (1 กุมภาพันธ์) วัดสโมสร จ.นครศรีธรรมราช  (7,735 บาท) 
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดต้นทอง  จ.อ่างทอง  ร่วมกับ                        
         สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  (300 บาท)  
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทนุสร้างพระอุโบสถ วัดห้วยยาง  จ.ลพบุรี  
         ร่วมกับ ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  (300 บาท) 
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคี  วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง                   
         จ.นนทบุรี  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ ากัด 
         (300 บาท) 
      -  ทอดกฐินสามัคคี วัดโปง่แดง จ.เชียงราย  ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์-              
          แห่งประเทศไทย  (300 บาท)  
      -  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร   
         ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา  (300 บาท)  
    

 
11,035.00  
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*4. เพื่อกำรอื่น ๆ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ประมวลภำพ 

 
4.3  เพื่อกำรศึกษำ กำรกีฬำ 
      -  สนับสนุนงบประมาณโครงการ “ปั้นฝัน...ปันสุข” โรงเรียนโรตารี 1                      
         บ้านพุน้ าร้อน จ.ราชบุรี ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย- 
         เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด (1,000 บาท) 
      -  สนับสนุนงบประมาณทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน      
         โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จ.พิษณุโลก  ร่วมกับ                      
         มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์  (200 บาท) 
      -  ท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านขุน จ.เชียงใหม่  ร่วมกับ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ ากัด  (300 บาท) 
      -  สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาบุคลากร “ขุนเลเกมส์”  ร่วมกับ 
         สโมสรวลัยลักษณ์  (500 บาท) 
      -  ร่วมสมทบทุนโครงการผ้าปา่เพ่ือการศึกษา และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
         ประจ าปี 2563 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จ.พิษณุโลก   
         ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  (200 บาท)  
      -  สนับสนุนงบประมาณ “โครงการเพ่ือน้อง โครงการ 5”  โรงเรียนบ้านแม่ลัว   
         จ.แพร่  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด  (200 บาท)  
      -  ร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก สมทบเป็น 
         ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ- 
         กระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด  (200 บาท)  
 

 
2,600.00 

    
 
 

 

 
4.4  เพื่อกำรรักษำพยำบำล 
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช 
         นครราชสีมา  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
         จ ากัด (500 บาท) 
      -  ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์  โรงพยาบาลสวนผึ้ง   
         จ.ราชบุรี ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด (500 บาท)  
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทนุจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 
          ในจังหวัดกระบี่  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จ ากัด  
          (499 บาท)  

 
1,499.00 

   
 

 
4.5  เพื่อกำรช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทำ ภัยธรรมชำติ  ภัยพิบัติ 
      -  สหกรณ์จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ “พายุปาบึก” วัดสโมสร               
         จ.นครศรีธรรมราช โดยสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกระเบี้องมุงหลังคา            
         และค่าจ้างแรงงาน ซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญส่วนหนึ่ง                              
         และศาลาที่พักพระ               
 

 
7,600.00 

 

 
4.6  กำรแสดงถึงควำมจงรักภักดี 
      -  สหกรณ์จัดโครงการ “แสดงความจงรักภักดี”  เนื่องในการประกอบ                   
         พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                   
         บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบตัิเป็นพระมหากษัตริย์    
         แห่งประเทศไทย  ณ ส านักงานสหกรณ์ (ตั้งแต่เดือนเมษายน –  
         วันที่ 4 พฤษภาคม 2562) 

 
3,903.30 
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*4. เพื่อกำรอื่น ๆ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ประมวลภำพ 

 
4.7  เพื่อช่วยเหลือสังคมด้ำนอื่น ๆ   
      -  ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสนับสนุน   
         (5,000 บาท เป็นโต๊ะจีน 1 โต๊ะ 2,300 บาท และเสื้อวันสหกรณ์  
         2,700 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ ากัด (เจ้าภาพ)   
      -  สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม “แบ่งปันน้ าใจ สู่คนไร้ที่พึ่ง”                              
         ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  (1,000 บาท) 
      -  ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมระบบประปาที่มีอายุ  
         การใช้งานเกือบ 50 ปี และติดตั้งประตูน้ าตามคุ้มบ้านต่าง ๆ  ร่วมกับ                 
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด  (500 บาท) 
  

 
6,500.00 

            
    
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  จ ำนวนเงิน  120,366.77  บำท  

                      หน่วย : บาท 
ประเภท จ ำนวนเงิน รวมจ ำนวนเงิน 

 
1.  โครงกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน  (สหกรณ์เป็นผู้จัด) 
     -  โครงการ “ออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” (พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 51 ราย) 
     -  โครงการ “สหกรณ์เดย์ <> ออกบูธให้ความรู้และเชิญชวนสมัครสมาชิก”  จัดท าพวงกุญแจที่มี QR-code    
        “เป็นสมาชิกสหกรณ์...ชีวิตดี๊ดี”  แจกให้สมาชิก  จัดท าโรลอัพ  และสนับสนุนเงินฝากสมาชิกใหม่ 
     -  โครงการ “สัมมนาและทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย”  ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562                   
        (ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและครอบครัว 41 ราย)  ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท  โดยสหกรณ์สนับสนุน                 
        ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้เฉพาะสมาชิก จ านวน 20 ราย รายละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือ 4,000 บาท  
        สมาชิกจ่ายเอง 
     -  โครงการ “เงินทองต้องรู้”  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                
        (ผู้เข้าร่วม 36 ราย) 
     -  โครงการ “สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ : กฎหมายใหม่กับแนวทางการบริหารสหกรณ์”                         
        วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ T.W.Seaview Hotel จ.นครศรีธรรมราช  (ผู้เข้าร่วม 24 ราย)                             
        ใช้งบทั้งหมด 9,580.75 บาท  โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่าย 5,000 บาท และทุนเพ่ือการศึกษาอบรม  
        4,580.75 บาท  
     -  โครงการ “ชีวิตติดเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  วันที่ 3 สิงหาคม 2562   
        ณ อควาโปนิกส์ฟาร์ม  (ผู้เข้าร่วม 48 ราย) 
     -  โครงการ “รู้ก่อนออม พร้อมก่อนกู้ รู้ก่อนค้ าฯ”  ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  วันที่ 3 สิงหาคม 2562                                                     
        ณ โรงแรมซีสโตน  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช  (ผู้เข้าร่วม 37 ราย) 
     -  โครงการ “นวดฝ่าเท้าสะท้อนจดุเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ”  วันที่ 7 สิงหาคม 2562                               
        ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 10 ราย) 
     -  โครงการ “คริปโตเคอเรนซี”  วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 41 ราย)                               
                               

 
 

1,612.00 
 

3,942.00 
 

20,000.00 
 
 
 

1,741.25 
 

4,580.75 
 
 
 

1,795.00 
 

25,289.15 
 

1,793.00 
 

2,284.00 
 

 
75,100.55 

ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม 
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ประเภท จ ำนวนเงิน รวมจ ำนวนเงิน 

     -  โครงการ “การบริหารจัดการหนี้อย่างมืออาชีพ”  วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์              
        (ผู้เข้าร่วม 31 ราย) 
     -  โครงการ “การจัดท าแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2563 สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการฯ  
        และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก  วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                 
        (ผู้เข้าร่วม 35 ราย)  
    -  โครงการ “อยู่อย่างพอเพียง  สอนท าบัญชีครัวเรือน”  วันที่ 21 สิงหาคม 2562   
        ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 38 ราย)                              
     -  โครงการ “โยคะสร้างเสริมสุขภาพ”  วันที่ 4 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
        (ผู้เข้าร่วม 18 ราย)  
     -  โครงการ “จัดท าแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2563”  คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการฯ                        
        วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 18 ราย) 

2,600.00 
 

5,334.40 
 
 

1,400.00 
 

1,900.00 
 

829.00 
 

 

   
2.    ประชุม อบรม สัมมนำ ของกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรฯ (ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ) 
     -  สัมมนาทางวิชาการ “แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2562 และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
        ปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์”  วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 จ.กรุงเทพมหานคร 
        (นายนิรันดร์  จินดานาค ประธานกรรมการ) 
     -  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2561  ของสันนิบาตแห่งประเทศไทย วันที่  22 ธันวาคม 2561 จ.ปทุมธานี 
        (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วม) 
     -  ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ ากัด  จ.พัทลุง  และ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สาธารณสุขสงขลา จ ากัด  จ.สงขลา  วันที่ 4 มีนาคม 2562 (ผู้เข้าร่วม 15 ราย)  
     -  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2562  ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  วันที่  8 
        มิถุนายน  2562  จ.นนทบุรี  (นายนิรันดร์  จินดานาค  ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วม 
        ประชุม (เบิกค่าใช้จ่ายกับ ชสอ.) และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2   
        เป็นผู้สังเกตการณ์ (เบิกค่าใช้จ่ายกับสหกรณ์)   
     -  สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ สหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562                                  
        ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด จ.กรุงเทพมหานคร   
        (นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์ นางกอบสุข ยิ่งยงค์  และ นายอัสรี ดาหาเล็ก) 
     -  อบรม “กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ และแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์”  ระหว่างวันที่     
        20 – 21 กรกฎาคม 2562  จ.สุราษฎร์ธานี  (นายนิรันดร์  จินดานาค) 
     -  สัมมนา “กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น”  วันที่  13 สิงหาคม 2562     
        จ.นครศรีธรรมราช  (นายธวัชชยั  ประดู่  นายธมยศ  ไกรนรา  น.ส.สุคนธ์  คงผอม และ 
        นายอัสรี  ดาหาเล็ก) 

 
6,296.44 

 
 

3,321.30 
 

13,803.00 
 

4,145.80 
 
 
 

11,702.08 
 
 

2,856.00 
 

3,141.60 
 
 

 

45,266.22 

 
   *** กำรประชุม อบรม สัมมนำ อื่น ๆ ที่เบิกจำกงบประมำณรำยจ่ำย “ค่ำเบ้ียเลี้ยง-พำหนะ-ที่พัก”  

ประเภท 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
     -  ประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    
        ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จ.นครศรีธรรมราช  (นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)   
     -  ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์จังหวัด              
        ณ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช  วันที่ 17 กันยายน 2562  (นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์) 

454.40 
 

242.00 
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        จ ำนวนเงิน  254,447.65   บำท  

                                                  หน่วย : บาท 
รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

นายณัฐพล วิทยานุภากร เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  199,000.00 จ่ายเงินจ านวน 200,000 บาท  โดยเบิกกองทุนฯ 199,000 บาท 
และเบิกค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันฯ 1,000 บาท 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  
(เริ่มคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2562 

1,593.60 - อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 100 บาท/คน/ปี ทุนประกัน  
  150,000 บาท 
- เบิกจากงบประมาณรายจ่าย 50% และเบิกจากกองทุนฯ 50%   
  ของค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุรายคน 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก 
(เร่ิมคุ้มครอง 30 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2563)  

53,854.05 

                      
 

                            
 

  
 
 

 
       

                                                  
 
 
จ ำนวนเงิน  20,111.40   บำท  

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
เลขทะเบียน
สมำชิกที่ 

เงินบ ำเหน็จสมำชิก 
เงินบ ำเหน็จสมำชิก

เกษียณอำยุ 
1. นางเพลินพิศ  สมพงศ์ 951 851.25  
2. นายธนิต  สมพงศ์ 484 3,209.25 4,000.00 
3. นายอาวุธ  พรหมรักษ์ 370  5,000.00 
4. นายปฐมพงษ์  ฉับพลัน 864 1,552.50  
5. นางณัฐศรัณย์  มณีรัตน์ 487 1,353.30  
6. นายณัฐพล  วิทยานุภากร 433 4,145.10  

รวม  11,111.40 9,000.00 
เงินบ าเหน็จสมาชิก  :  ให้ส าหรับสมาชิกที่ลาออกจากงานประจ า  และลาออกจากสหกรณ์ (รวมท้ังการเสียชีวิต) 
                            ก าหนดการจ่ายตามอายุสมาชิก  โดยมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป 
เงินบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ  :  ให้ส าหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุ   ก าหนดการจ่ายตามอายุสมาชิก  โดยมีอายุการ                   
                                          เป็นสมาชิกตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป 

หน่วย : บาท 

กองทุนสวัสดิกำรเพื่อบ ำเหน็จสมำชิก 

กองทุนช่วยเหลือสมำชิก 
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ทุนเรือนหุ้น  เงินรับฝำก  เงินกู้ยืม  (ล้ำนบำท) 

เงินกู้ยืม 

 
 
 
 
 
           กำรบริหำรทั่วไป 
 -  สหกรณ์ได้รับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562  โดยการประเมินผลการด าเนินงานจาก             
กรมส่งเสริมสหกรณ์  “ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ (A)”  100  คะแนน   
 -  ผลประเมินการจัดชัน้การควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
 -  รางวัลสหกรณ์ดีเด่น  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  
                ประจ าปี 2562  ในระดับจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
    เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจงัหวัดนครศรีธรรมราช 2562 
 
 
 
 

 
           กำรบริหำรต้นทุน 
 ในการบริหารจัดการทางการเงิน สหกรณ์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินพร้อมวิเคราะห์ต้นทุนมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2559
ถึงปัจจุบัน  สหกรณ์ก าหนดนโยบายการให้สมาชิกกู้เงิน  โดยเพิ่มความระมัดระวัง ท้ังน้ี เพื่อการบริหารลูกหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ระบบการจ้างงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป  เป็นระบบสัญญาจ้างมากข้ึน(สายวิชาการและสายปฏิบัติการ)   สหกรณ์ 
ต้องพึงระมัดระวังในการให้เงินกู้แก่สมาชิก   ส่งผลให้การบริการเงินกู้ต่ ากว่าเป้าหมาย   สหกรณ์มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนเป็นส าคัญ  และใน 
ปีบัญชี 2562 ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการให้บริการเงินกู้และการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ผลตอบแทนมีค่าใกล้เคียงกัน สหกรณ์ด าเนินนโยบาย
บริหารต้นทุนเป็นส าคัญ   โดยในปีบัญชี 2562  สหกรณ์ช าระหน้ีเงินกู้ยืมท้ังจ านวน (68.57 ล้านบาท) และรับฝากเงินสหกรณ์อื่น จ านวน 20.0  
ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ซ่ึงต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้)  กรณีมีเงินเกินสภาพคล่องจะช าระหน้ีเป็นอันดับแรก(สิ้นปีไม่มีหน้ีคงเหลือ)  
เนื่องจากสหกรณ์มีข้อจ ากัดในการหารายได้เพิ่ม  จากการลงทุนในตราสารหน้ีเพื่อทดแทนรายได้จากการให้เงินกู้  เพราะในรอบปีมีตราสารหน้ี   
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  และผลตอบแทนต่ ากว่าต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย  เช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการฝากเงินกับสหกรณ์อื่น  และในปีน้ีมีการแบ่ง
สัดส่วนเงินไปลงทุนจ านวน  12 ล้านบาท  (ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  จ านวน  2  ล้านบาท  และฝากเงินประเภท
ประจ า 36 เดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด จ านวน  10  ล้านบาท)  ผลการด าเนินงานในปีน้ีสหกรณ์มีเงินทุน
ภายในเพิ่มขึ้น (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก)  เงินทุนภายนอกลดลง (เงินกู้ยืมภายนอก)  ตามแผนภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีบัญชี 2562  เงินรับฝาก คือ เงินรับฝากจากสมาชิก 267.91 ลบ.  และเงินรับฝากสหกรณ์อื่น 20.0  ลบ. 

กำรบริหำรงำน 

295.50
333.83

365.84
400.91

439.57

156.72
188.67

218.65
249.47

287.91

213.00

161.64
133.25

68.57

0.00
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1. 

 
ณ ต้นปี สหกรณม์ีหนี้เงินกู้ยมืภายนอกจ านวน  68.567  ลบ.  และสิ้นปีช าระเสรจ็สิ้นท้ังจ านวน ดังนี้ 
(1) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จ านวน  23.20  ลบ.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ  4.12 ต่อปี   
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด จ านวน 45.367  ลบ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.15 ต่อปี  
 

 
2. 

 
ในระหว่างปีสหกรณม์ีนโยบายลดต้นทุนเป็นหลัก  ส่งผลใหต้้นทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ต้นทุนเงินกู้ยมืและเงินรับฝาก
สหกรณ์อื่น ก.ย. 61 = 4.10  และ ก.ย. 62 = 3.80  นโยบายที่ด าเนนิการ ดังนี ้
(1) ช าระหนี้เงินกู้ยืม ชสอ. และ สอ.วชิรพยาบาล ท้ังจ านวน เร็วกว่าที่ก าหนดจ านวน 53.59  ลบ. (ชสอ. จ านวน 19.30  
     ลบ. และ สอ.วชิรพยาบาล จ านวน 34.29 ลบ.) ช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยมื 
(2) หาแหล่งทุนต่ า คือ รับฝากเงินจาก สอ.สาธารณสุขสงขลา ประจ า 36 เดือน จ านวน 20.0  ลบ. อัตราดอกเบี้ย 3.80%  
     ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมืภายนอก)  
(3) การก าหนดนโยบายเพิ่มเงินรบัฝาก(สมาชิก) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ ากว่าแหล่งทุนอื่น จ านวนเงินฝากเพิ่มขึ้น       
     18.44  ลบ. อัตราการเติบโตรอ้ยละ 12.92  ทั้งนี้ เป็นเงินฝากระยะปานกลางและระยะยาวสูงถึง 16.73  ลบ.                      
     คิดเป็นร้อยละ 90.73 ของเงินรับฝากท่ีเพิ่มขึ้น โครงการทีส่หกรณ์ส่งเสรมิได้แก่  1) โครงการเงินกูคู้่เงินออม                          
     2) โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์กับเงินปันผล” (23 rd wusaving)  3) โครงการออมทรัพย์พิเศษ  15 เดือน  
     (3.10% ต่อปี)  4) โครงการชุมชนคนออมเงิน (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน)  และ 5) โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน  
     Plus(+)” 
 

เงินรับฝำกจำกสมำชิกระยะปำนกลำงและระยะยำว 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ประเภทเงินฝำก ณ วันที่ 30/09/62 ณ วันที่ 30/09/61 เพ่ิมขึ้น 
ออมทรัพย์วันเกิด 13,314,379.63 8,566,995.97 4,747,383.66 
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 3,756,088.66 761,004.46 2,995,084.20 
ออมทรัพย์ Plus 90,009.12 0.00  90,009.12 
ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือนฯ 22,730,133.91 18,274,591.11 4,455,542.80 
ทรัพย์ประดู ่ 13,399,700.00 8,955,100.00 4,444,600.00 

รวม 53,290,311.32 36,557,691.54 16,732,619.78 
 
(4) การคงนโยบายส่งเสรมิเฉพาะการส่งหุ้นรายเดือน ไม่ให้ซื้อหุ้นพิเศษ เพื่อรักษาระดบัอัตราการเติบโตของหุ้นท่ีเหมาะสม  
     เนื่องจากต้นทุนหุ้นสูงกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมภายนอกและเงินรับฝาก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยลดต้นทุน 
 



รายงานกิจการประจำาปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด 31

 

31 
 

   
 

  
 

 
1. 

 
เพิ่มผลิตภณัฑเ์งินกู้ที่หลากหลาย   ได้แก่  1) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ 2) เงินกู้สามัญ-เพื่อการสัมมนาและ            
ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย  3) เงินกู้สามัญ - เพื่อการสัมมนาและท่องเที่ยว  4) เงินกู้สามัญ-เพื่อบรรเทาผู้ประสบภัย              
“ปาบึก”  (3-5 ม.ค. 62)  และ 5) เงินกู้สามัญวสิาหกิจเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสริม จ านวน 45 สัญญา เป็นเงิน  
4,086,000 บาท 
 

 
 

2. 
 
เพิ่มการลงทุน ดังนี้  ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 2.0  ลบ.  และการฝากเงินประเภท 
ประจ า 36 เดือน สหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด จ านวน  10.0  ลบ. (อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.25 ต่อปี) 
 

 
 

3. 
 
การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้ 

 (1)  การเพิ่มเงินได้คงเหลือสุทธิของผู้กู้กรณีกู้เงินสามญั(บุคคลค้ าประกัน)  
 (2)  การเพิ่มเงินได้คงเหลือสุทธิของผู้กู้กรณีกู้เงินพิเศษแบบหมุนเวยีน 
 (3) โครงการเงินกู้คู่เงินออม  กรณกีู้เงินส่งเสริมให้สมาชิกมีมลูค่าหุ้นและเงินฝาก(ออมทรัพย์วันเกิดหรอืออมทรัพย์เกษียณสุขใจ)   

     ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด และสมาชิกที่ไม่ท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเช่ือ) ส่งเสริมใหห้ักเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายเพื่อ              
     เข้าบัญชีออมทรัพย์วันเกิด/เกษียณสุขใจ  (ฝากเงินบัญชีออมทรพัย์วันเกิด หรือบัญชีออมทรัพยเ์กษียณสุขใจ  32 ราย            
     เป็นเงิน 1.03 ลบ.  และหักเงนิได้ ณ ท่ีจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก  20 ราย เป็นเงินรวม 5,039 บาทต่อเดือน) 
 

 
 

4. 
 
การบริหารและติดตามหนี้อย่างมคีุณภาพ ในปีบัญชี 2562 ไม่มีหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้
 

  
           กำรฝำกเงินสหกรณ์อื่น/กำรลงทุน 
 ในระหว่างปีบัญชี 2562 ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด 10.0  ล้านบาท ลงทุนเพิ่มโดย 
ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 2.0 ล้านบาท และซื้อหุ้นชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากดั                
จ านวน  1,250 บาท (ตามข้อบังคับฯ ก าหนด)  

เงินฝำกสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 
สหกรณ์  ประเภท  อัตรำดอกเบี้ย(ต่อปี) จ ำนวนเงิน 

1. สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธาน ี  ออมทรัพย์  1.50% 9,480.99  
2. สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธาน ี  ประจ า 24 เดือน  4.00% 5,001,301.08  
3. สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช   ประจ า 36 เดือน  4.25% 10,104,250.00  
   15,115,032.07 

 
 

เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

เงินลงทุน ผลตอบแทนปีลำ่สุด
(ต่อปี)* 

จ ำนวนเงิน(บำท) หมำยเหต ุ

1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 5.30% 18,000,000.00 - เงินลงทุนข้อ 2 และขอ้ 3 เป็นการ 
ถือหุ้นตามขอ้บังคับของสหกรณ์นั้น ๆ  
ไม่ใช่การลงทุนของสหกรณ์ 

2. หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด 5.20% 1,000.00 
3. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด 7.00% 10,730.00 
   *อัตราเงินปันผลปีล่าสุด 

รวมเงินลงทุน   18,011,730.00  

นโยบำยเพ่ิมรำยได้ / บริหำรควำมเส่ียง 
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           กรำฟแสดงผลตอบแทนและต้นทุนเงินทุน ปีบัญชี 2561 (เดือน ก.ย. 61) และปีบัญชี 2562 (รายไตรมาส) 
โดยอัตราเงินปันผลประมาณ 5.18% (ประจ าปี 2561 จ่ายอัตราเงนิปันผลเปน็ 5.18%) 

 

 
 

  
จากกราฟผลตอบแทนมีแนวโนม้ลดลง ต้นปีเป็นร้อยละ 6.32  และปลายปลีดลงเป็นร้อยละ 6.29  ในขณะเดียวกันต้นทุน
เงินทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 3.79  (เดือนธนัวาคม 2561)  ส่งผลให้มีส่วนเหลื่อมลดลง  แต่ปลายปสี่วนเหลื่อมขยับข้ึนเป็น
ร้อยละ 2.60 แต่ยังต่ ากว่าปีก่อน (ร้อยละ 2.62) 
                        

                          กรำฟแสดงต้นทุน ปีบัญชี 2561(เดือน ก.ย. 61) และปีบญัชี 2562 (รายไตรมาส)   
                       โดยอัตราเงินปันผลประมาณ 5.18% (ประจ าปี 2561 จ่ายอัตราเงินปันผลเป็น 5.18%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จากกราฟต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้น สูงสุดเป็นร้อยละ 3.79  และเริม่ลดลงในเดือนมีนาคม – กันยายน 2562 ตามล าดบั 
เนื่องจากต้นทุนเงินกู้ยืมภายนอกเพิ่มสูงขึ้นจากต้นปีร้อยละ 4.10 เปน็สูงสุดร้อยละ 4.14  ในขณะที่ต้นทุนเงินฝาก              
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  ต้นทุนเงินกู้ยืมและเงินฝากสหกรณ์อื่นลดลงอย่างชัดเจน  ปลายปีเป็นร้อยละ 3.80                    
เนื่องจากสหกรณ์ได้ช าระหนี้เงินกูย้ืมภายนอกที่มีอตัราดอกเบี้ยสูงทัง้จ านวน  และรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์-
สาธารณสุขสงขลา จ ากดั แทน ส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนลดลงตามล าดบั 
  

ผลตอบแทน 

ต้นทุนเงินทุนแนวโน้ม
ลดลงต่อเน่ือง 

ต้นทุนเงินกู้ยืม & เงินรับฝำกสหกรณ์อื่น 

ต้นทุนเงินทุน 

ต้นทุนเงินรับฝำก 

ส่วนเหลื่อม 
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            เงินทุนของสหกรณ์ 
 

                    สหกรณ์มุ่งเน้นเพ่ิมเงินทุนภำยในต่อเนื่อง  เพ่ือลดต้นทุนโดยรวม และเพิ่มควำมม่ันคงและกำรเติบโต 
ระยะยำว ตัง้แต่ปีบญัชี 2559 – 2562  สหกรณ์มีทนุภายในสูงขึ้นตามล าดับ ปี 2562 มีเงินทุนภายในเป็นร้อยละ 97.18                
ของเงินทนุทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักประกันแก่สหกรณ์ 

         1.  กำรด ำรงสภำพคล่องตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของสหกรณ์  พ.ศ. 2550  
      สหกรณ์ก าหนดแผนงานด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่น้อยกว่า 2.00%  (ตามกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1.00%) ซ่ึงสหกรณ์
ยึดถือตามแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังน้ี  

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
การด ารงสภาพคล่องฯ (ณ สิ้นปี) 3.49% 2.31% 3.03% 4.17% 6.73% 

การด ารงสภาพคล่องฯ (เฉลี่ยทั้งปี)  3.81% 2.68% 4.96% 4.72% 
  
           2.  สหกรณ์เปิดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์ ประจ ำปีบัญชี 2562 ภำยในวงเงินที่นำยทะเบียนสหกรณ์             
ได้ให้ควำมเห็นชอบ จ ำนวน 645 ล้ำนบำท (หกร้อยสี่สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีเงินกู้/วงเงินกู้คงเหลือ 
และเงินฝำกสหกรณ์อื่น ดังนี ้
 
                             หน่วย : บาท 

แหล่งเงินกู้ ยกมำต้นปี รับระหว่ำงปี ช ำระระหว่ำงปี คงเหลือส้ินปี 
เงินกู้/วงเงินกู้ 
ณ 30/9/62 

อัตรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

เงินเบิกเกินบัญช ี
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน 

0.00 2,983,189.57 2,983,189.57 0.00 10,000,000.00  

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย/
ธนาคารธนชาต/ธนาคารออมสิน 

0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 200,000,000.00  

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00 9,983,189.57 9,983,189.57 0.00 210,000,000.00  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
(พิเศษเอนกประสงค์) 

23,200,000.00 0.00 23,200,000.00 0.00 0.00 4.12% 

สอ.วชิรพยาบาล  45,367,000.00 0.00 45,367,000.00 0.00 0.00 4.15% 

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล*  0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 3.50% 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำว 68,567,000.00 0.00 68,567,000.00 0.00 30,000,000.00  

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น  
(ประจ า 36 เดือน) 

0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3.80% 

รวมเงินกู้คงเหลือและวงเงินกู้ฯ 68,567,000.00 29,983,189.57 78,550,189.57 20,000,000.00 260,000,000.00  

*ขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด ลว. 23 ก.ย. 62 จ านวน 30.0 ลบ. ยังไม่ได้เบิกใช้ 

ณ วันที ่
ทุนด าเนินงาน 

(ล้านบาท) 
ทุน (ล้านบาท) สัดส่วน  

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก 
30/9/59 755.67 591.91 163.76 78.33% 21.67% 
30/9/60 803.62 666.59 137.03 82.95% 17.05% 
30/9/61 816.13 744.51 71.62 91.22% 8.78% 
30/9/62 837.81 814.16 23.65 97.18% 2.82% 

เงินทุนภายนอก ประกอบด้วย เงินฝากสหกรณ์อื่น และหนี้สินอื่น ๆ (ยกเว้น ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย) 
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จ ำนวนกรรมกำร จ ำนวนครัง้ที่ รวมทัง้หมด เข้ำประชมุจริง % กำรเข้ำ (ปี 2561)% กำรเข้ำ (ปี 2560)% กำรเข้ำ
(รำย) ประชมุ (รำย) (รำย) ร่วมประชมุ ร่วมประชมุ ร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 15 12 180 147 81.67% 80.56% 80.36%

จ ำนวนกรรมกำร จ ำนวนครัง้ที่ รวมทัง้หมด เข้ำประชมุจริง % กำรเข้ำ (ปีก่อน)% กำรเข้ำ (ปีก่อน)% กำรเข้ำ
(รำย) ประชมุ (รำย) (รำย) ร่วมประชมุ ร่วมประชมุ ร่วมประชมุ

1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 5 6 30 24 80.00%

2 คณะกรรมกำรเงินกู้ 5 12 60 48 80.00%

3 คณะกรรมกำรศกึษำและประชำสมัพนัธ์ 5 7 35 31 88.57%

4 คณะท ำงำนประเมินรำคำและตรวจสอบหลกัทรัพย์ 5 6 30 26 86.67%

5 คณะกรรมกำรหยั่งเสียงเลือกตัง้ 5 2 10 10 100.00%

6 คณะกรรมกำรบริหำรบคุคล 7 4 28 24 85.71%

7 คณะกรรมกำรตรวจสอบพสัดุ 4 1 4 3 75.00%

8 คณะกรรมกำรจดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร 3 2 6 6 100.00%

9 คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรใช้พืน้ที่ส ำนกังำน 3 1 3 2 66.67%

จ ำนวน 9 คณะ 41 206 174 84.47% 86.60% 91.54%

ที่ คณะกรรมกำร

ที่ คณะกรรมกำร

  3.  กำรเพ่ิมทุนส ำรอง เพ่ือควำมมั่นคงของสหกรณ์  
   ทุนส ารองเป็นทุนรักษาระดับความม่ันคงของสหกรณ์ การน าเงินไปลงทุน (ตามมาตรา 62) หรือการกู้ยืมเงินภายนอก                     

ต้องค านึงถึงทุนส ารอง  ดังน้ัน สหกรณ์จึงให้ความส าคัญในการเพิ่มทุนส ารอง ดังน้ี  
รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เป้าหมายตามแผนงานสหกรณ์ >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% 

การจัดสรรก าไรเข้าทุนส ารองในปีบัญชี 15.02% 15.36% 15.10% 15.25% 15.28% 
 
 

กรำฟแสดงกำรเติบโตของทุนส ำรอง (ล้ำนบำท) 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

กำรมีส่วนร่วมของกรรมกำร 
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รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและคณะกรรมกำรอื่น ๆ ชุดที่ 23 

(ประจ ำเดือน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62) 
 

                        
 
 
 
 

โครงกำร ““สัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ : กฎหมำยใหม่กับแนวทำงกำรบริหำรสหกรณ์” 
 

 
  
 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 

ด ำเนินกำร อ ำนวยกำร เงินกู้ ศึกษำฯ 
1 นายนิรันดร ์ จินดานาค ประธานกรรมการ 100.00 100.00   
2 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 80.00  100.00  
3 อาจารย์ ดร.อัตนันท ์ เตโชพิศาลวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 70.00   100.00 
4 น.ส.สุคนธ์ คงผอม เหรัญญิก 100.00 100.00   
5 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 90.00  55.56  
6 นายโกสินธุ ์ ศิริรักษ์ กรรมการ 90.00  88.89  
7 นายธมยศ ไกรนรา กรรมการ 100.00   100.00 
8 นายธวัชชัย ประดู่ กรรมการ 90.00  100.00  
9 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ กรรมการ 100.00  77.78   
10 นายวรเทพ ไกรเทพ กรรมการ 90.00 100.00   
11 ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี กรรมการ 70.00   100.00 
12 อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร กรรมการ 70.00   33.33 
13 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 20.00 20.00   
14 นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 100.00 100.00   
15 ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต ์ ชุตธิรพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 100.00   100.00 

หน่วย : ร้อยละ 


