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 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
                      3.1 ผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน ประจ ำปบีัญชี 2562 
 สหกรณ์เสนอผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2562 ดังนี ้
  

สถำนะกำรเงินโดยย่อ 
 

รำยกำร 
ณ วันที่ 30/09/2562 ณ วันที่ 30/9/2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) % 

สินทรัพย์รวม 837,814,162.19 816,128,740.48 21,685,421.71 2.66 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 28,386,260.00 13,351,175.03 15,035,084.97 112.61 
    เงินลงทุน 18,011,730.00 16,010,480.00 2,001,250.00 12.50 
    เงินให้กู้แก่สมาชิก 788,300,385.80 782,155,381.41 6,145,004.39 0.79 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 3,115,786.39 4,611,704.04 (1,495,917.65) (32.44) 
หนี้สินรวม 292,532,179.60 321,623,929.43 (29,091,749.83) (9.05) 
    เงินรับฝาก 287,908,874.65 249,469,022.12 38,439,852.53 15.41 
    เงินกู้ยืม  0.00 68,567,000.00 (68,567,000.00) (100.00) 
    หน้ีสินอื่น ๆ 4,623,304.95 3,587,907.31 1,035,397.64 28.86 
ทุนของสหกรณ์ 545,281,982.59 494,504,811.05 50,777,171.54 10.27 
    ทุนเรือนหุ้น 439,565,580.00 400,907,790.00 38,657,790.00 9.64 
    ทุนส ารอง 37,151,950.75 31,471,664.07 5,680,286.68 18.05 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 29,564,419.18 24,954,382.30 4,610,036.88 18.47 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 39,000,032.66 37,170,974.68 1,829,057.98 4.92 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) % 
รำยได้ 52,342,356.15 51,558,515.38 783,840.77 1.52 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 50,844,592.30 50,423,802.60 420,789.70 0.83 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 348,513.77 177,614.57 170,899.20 96.22 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,283.59 634,417.48 135,866.11 21.42 
รายได้อื่น ๆ 378,966.49 322,680.73 56,285.76 17.44 
ค่ำใช้จ่ำย 13,342,323.49 14,387,540.70 (1,045,217.21) (7.26) 
ดอกเบี้ยจ่าย 9,190,446.85 10,606,855.33 (1,416,408.48) (13.35) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,151,876.64 3,780,685.37 371,191.27 9.82 
ก ำไรสุทธิ 39,000,032.66 37,170,974.68 1,829,057.98 4.92 

 
 
 

ระเบียบวำระที่ 3 
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สถำนะกำรเงินโดยย่อ 
 

รำยกำร 
ณ วันที่ 30/09/2562 ณ วันที่ 30/9/2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) % 

สินทรัพย์รวม 837,814,162.19 816,128,740.48 21,685,421.71 2.66 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 28,386,260.00 13,351,175.03 15,035,084.97 112.61 
    เงินลงทุน 18,011,730.00 16,010,480.00 2,001,250.00 12.50 
    เงินให้กู้แก่สมาชิก 788,300,385.80 782,155,381.41 6,145,004.39 0.79 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 3,115,786.39 4,611,704.04 (1,495,917.65) (32.44) 
หนี้สินรวม 292,532,179.60 321,623,929.43 (29,091,749.83) (9.05) 
    เงินรับฝาก 287,908,874.65 249,469,022.12 38,439,852.53 15.41 
    เงินกู้ยืม  0.00 68,567,000.00 (68,567,000.00) (100.00) 
    หน้ีสินอื่น ๆ 4,623,304.95 3,587,907.31 1,035,397.64 28.86 
ทุนของสหกรณ์ 545,281,982.59 494,504,811.05 50,777,171.54 10.27 
    ทุนเรือนหุ้น 439,565,580.00 400,907,790.00 38,657,790.00 9.64 
    ทุนส ารอง 37,151,950.75 31,471,664.07 5,680,286.68 18.05 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 29,564,419.18 24,954,382.30 4,610,036.88 18.47 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 39,000,032.66 37,170,974.68 1,829,057.98 4.92 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) % 
รำยได้ 52,342,356.15 51,558,515.38 783,840.77 1.52 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 50,844,592.30 50,423,802.60 420,789.70 0.83 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 348,513.77 177,614.57 170,899.20 96.22 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,283.59 634,417.48 135,866.11 21.42 
รายได้อื่น ๆ 378,966.49 322,680.73 56,285.76 17.44 
ค่ำใช้จ่ำย 13,342,323.49 14,387,540.70 (1,045,217.21) (7.26) 
ดอกเบี้ยจ่าย 9,190,446.85 10,606,855.33 (1,416,408.48) (13.35) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,151,876.64 3,780,685.37 371,191.27 9.82 
ก ำไรสุทธิ 39,000,032.66 37,170,974.68 1,829,057.98 4.92 

 
 
 

ระเบียบวำระที่ 3 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ  

รำยกำร 
ปีบัญชี 2562 มำกกว่ำ(น้อยกว่ำ)  

ผลกำรด ำเนินงำน ประมำณกำร 
จ ำนวนเงิน  (บำท) % 

จ ำนวนเงิน  (บำท) จ ำนวนเงิน  (บำท) 
รำยได้ 52,342,356.15 52,360,000.00 (17,643.85) (0.03) 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 50,844,592.30 51,000,000.00 (155,407.70) (0.30) 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 348,513.77 235,000.00 113,513.77 48.30 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,283.59 770,000.00 283.59 0.04 
รายได้อื่น ๆ 378,966.49 355,000.00 23,966.49 6.75 
ค่ำใช้จ่ำย 13,342,323.49 14,220,000.00 (877,676.51) (6.17) 
ดอกเบี้ยจ่าย 9,190,446.85 9,500,000.00 (309,553.15) (3.26) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,722,464.72 4,270,000.00 (547,535.28) (12.82) 
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 429,411.92 450,000.00 (20,588.08) (4.58) 
ก ำไรสุทธิ 39,000,032.66 38,140,000.00 860,032.66 2.25 

 
 
 

กำรใช้งบประมำณหมวดสินทรัพย์ปีบัญชี 2562    
ประมำณกำรเครื่องใช้/อุปกรณ์ส ำนักงำน  (ถัวเฉลี่ยกันได้)  และกำรใช้จ่ำยจริง/จัดซื้อจริง   
ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย รวม ใช้จริง หมำยเหตุ 
1 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง 1 50,000.00 50,000.00 11,900.00  
2 เครื่องนับธนบัตร 1 75,000.00 75,000.00 55,500.00  
3 เครื่องโทรสาร 1 6,000.00 6,000.00 - ไม่ได้จัดซ้ือ  เน่ืองจากมีการติดต่อ

ทางระบบ line inbox และ e-mail   
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00 - ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี 
5 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00 - ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี 
  รวม    221,000.00 67,400.00   

 
 
 

        ผลกำรด ำเนินงำนสหกรณ์   เทียบกับเป้ำหมำย/ประมำณกำร ประจ ำปบีัญชี 2562  

ที ่ รำยกำร เป้ำหมำย/ประมำณกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
มำกกว่ำ(น้อยกว่ำ)

เป้ำหมำย 
สูงกว่ำ(ต่ ำกว่ำ) 

เป้ำหมำย  
1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  150 133 (17)  ราย (11.33)  % 
2 ทุนเรือนหุ้น 46.00 47.81 1.81  ล้านบาท 3.93  % 
3 เงินรับฝากจากสมาชิก 530.00 577.34 47.34  ล้านบาท 8.93 % 
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 305.00 266.45 (38.55) ล้านบาท (12.64) % 
5 ก าไรสุทธิ 38.14 39.00 0.86 ล้านบาท 2.25 % 
6 รายได้ 52.36 52.34 (0.02) ล้านบาท (0.04) % 
7 ค่าใช้จ่าย 14.22 13.34 (0.88) ล้านบาท (6.19) % 
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เงินรับฝากไมไ่ด้รวมเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น (20.0 ลบ.) 
 

สูงกว่าค่า  0  หมายถึง  สูงกว่าประมาณการเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 
ต่ ากว่าค่า  0  หมายถึง  ต่ ากว่าประมาณการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 
(รายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2562 รายงานไว้ในวาระที่  5.3) 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 
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 3.2 กำรรับสมำชิกใหม่  และสมำชิกลำออก ประจ ำปีบัญชี 2562 
    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที ่ 

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
 

       กำรรับสมำชิกและสมำชิกสมทบเข้ำใหม่ 
   ประจ าปีบญัช ี2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   

ทั้งหมดจ านวน 133 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1938 – 2070  รายละเอียดดังนี้   
 

รำยละเอียด 
สมำชิก       สมำชิกสมทบ 

รวม  ชำย   หญิง หน่วยงำน   รวม  
(รำย) (รำย) 

สมาชิกยกมาต้นปี 1,022  226  1,248  474 773 1 1,248  
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 86 47 133 30 103 - 133  
สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 7 (7) -         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (2) 2 -         
สมาชิกลาออกระหว่างปี (36) (22) (58) (22) (36)  - 58  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 1,077  246  1,323  482 840 1 1,323  
 

(1)กำรโอนย้ำยจำก สมำชิกสมทบ เป็น สมำชิก รำย 
สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป 3 
สมาชิกสมทบท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 4 

(2)กำรโอนย้ำยจำก สมำชิก เป็น สมำชิกสมทบ 
 

สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 2 
รวม 9 

 
      สมำชกิและสมำชกิสมทบออกจำกสหกรณ์ 
   ประจ าปีบญัชี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีสมาชิก จ านวน 36 ราย  และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 22 ราย  ออกจากสหกรณ ์รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 

เหตุผลกำรออก รำย 
 เสียชีวิต (สมาชิก 1 ราย  สมาชิกสมทบ 2 ราย) 3  
 ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  39  
 ถูกให้ออกจากสหกรณ์  1  
 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  7  
 น าเงินไปลงทุนท่ีอื่น  2  
 อื่น ๆ 6  

รวม 58 
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 3.3 รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์  ประจ ำปี 2562 
  ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  มีมติแต่งตั้งให้                             
อาจารย์อลิศรา สระโมฬี  และ ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 ท้ังน้ี ตั้งแต่วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 น้ัน 
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลาเป็นล าดับมา  โดยได้สรุป 
ผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2562  ดังน้ี 
.  
เรียน    ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด 
 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 จึงใคร่ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุป ดังน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
(1)  เพื่อทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(2) เพื่อตรวจสอบด้านการบริหารงานท่ัวไป 
(3) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน สินเชื่อ การลงทุน การรับฝากเงิน หน้ีสิน ทุน และทรัพย์สิน โดยตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานท่ีใช้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
(4) เพื่อทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  

2. ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
(1) ตรวจสอบด้านการบริหารงานท่ัวไป ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน 
(2) ตรวจสอบด้านการเงิน การรับ - จ่าย การบันทึกบัญชีจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบส าคัญรับ - จ่าย 

ใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจนับเงินสดย่อย 
(3) ตรวจสอบด้านสินเชื่อโดยสุ่มตรวจสอบค าขอกู้  สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนและความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน  
(4) ตรวจสอบด้านการลงทุน โดยพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมในการลงทุน 
(5) ตรวจสอบการเงินด้านรับฝากจากสมาชิกของสหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบด้านหน้ีสิน โดยตรวจสอบหลักฐานการเป็นหน้ีของสหกรณ์ และการช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
(7) ตรวจสอบด้านทุน โดยตรวจสอบการรับเงินค่าหุ้นและการบันทึกบัญชี 
(8) ตรวจสอบด้านทรัพย์สิน โดยตรวจสอบการซ้ือและการบันทึกบัญชี 

 
3. ผลกำรตรวจสอบ 

ในระหว่างปี คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี ทะเบียนต่าง ๆ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน จึงขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
จากการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป ดังน้ี 
(1.1) สหกรณ์ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงมติของท่ีประชุมใหญ่และมติ  

คณะกรรมการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
(1.2) สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานประจ าปี และก าหนดกรรมการผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และ 

คณะกรรมการได้ด าเนินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกครั้ง ท้ังน้ี การด าเนินงานท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

(1.3) สหกรณ์ยังคงมีพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ 
แก่สมาชิก เช่น 

การให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกให้สมาชิกได้มากขึ้น เช่น ระบบข้อมูลสมาชิกและการพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์        
ท่ีสมาชิกสามารถดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับการวางแผนในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของตนเองได้ และการมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเชื่อ ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อท าหน้าท่ีในการท านิติกรรมสัญญา และติดตามลูกหน้ีเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ของ
สหกรณ์  
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท้ังด้านสินเชื่อ การออมเงิน และการจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก เช่น  
โครงการหมูทองลดหน้ี 3 เด้ง โครงการชุมชนคนออมเงิน และโครงการชีวิตติดเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ"เงินทองต้องรู้" และ
โครงการฝึกอบรม  "นวดฝ่าเท้า สะท้อนจุดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ" เป็นต้น  

 การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานให้กับสหกรณ์ เช่น  
การก าหนดนโยบายให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการฯ เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสหกรณ์อย่างน้อยวาระละ 1 หลักสูตรต่อคน  และ                 
การส่งเสริมให้สมาชิกเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์             
ซ่ึงควรมาจากสมาชกิในหลากหลายวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ จากมุมมองท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 สหกรณ์เห็นความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นทุนวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นท่ี 
สหกรณ์สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการของสหกรณ์ ซ่ึงการพิจารณางบประมาณจะยึดตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ 

 
(2) กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 

  ในปี 2562 สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการรักษาเงินสดย่อยไว้ไม่เกินวันละ 100,000 บาท เพื่อให้สอดคล้อง
กับธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน ท้ังน้ี การรับ – จ่ายเงินสด สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้และมียอดเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงตาม
บัญชี ณ วันท่ีตรวจนับ นอกจากน้ี การจ่ายเงินทุกครั้งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกบัญชีในส่วนของเงิ นสด
และเงินฝากธนาคารไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
(3) กำรตรวจสอบด้ำนสินเชื่อ 

จากการตรวจสอบสัญญาและการจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินให้กู้สามัญ และเงินให้กู้พิเศษแก่สมาชิก พบว่าสหกรณ์ได้ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินอย่างครบถ้วน โดยปีบัญชี 2562 สหกรณ์ได้ให้
เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและเปรียบเทียบผลส าเร็จกับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2562 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 

ให้กู้เพ่ิม ช ำระคืน
เงินกู้ฉุกเฉิน 664,310.00 4,446,600.00 3,867,077.42 1,243,832.58 3,000,000.00     148.22
เงินกู้สำมญั 578,844,226.09 105,139,900.00 92,058,606.41 591,925,519.68 100,000,000.00  105.14
เงินกู้พิเศษ 202,646,845.32 156,864,839.00 164,380,650.78 195,131,033.54 202,000,000.00  77.66

รวม 782,155,381.41 266,451,339.00 260,306,334.61 788,300,385.80 305,000,000.00  87.36

ยอดรำยกำรระหว่ำงปีรำยกำร ยอดยกมำ คงเหลือ เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ
 (%)

  
จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า สหกรณ์มีการให้กู้ประเภทต่างๆ สูงกว่าเป้าหมายด าเนินการท่ีตั้งไว้ ยกเว้นเงินกู้ พิเศษท่ีมีผลส าเร็จ 

77.66% เน่ืองจากสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายด าเนินงานในปี น้ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในภาพรวมของการปล่อยกู้ท้ังหมดเกิดผลส าเร็จ 87.36%                 
ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนท่ีมีผลส าเร็จ 77.06% 

นอกจากน้ี สหกรณ์มีภาระของลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพ ซ่ึงหมายถึง ลูกหน้ีท่ีขาดความเป็นสมาชิกสหกรณ์ และยังคงมีภาระหน้ีสิน           
ค้างช าระ แต่ไม่ใช่หน้ีเสีย (NPL) ท้ังน้ี สหกรณ์ได้มีการติดตามทวงถามจนได้รับการช าระหน้ี คิดเป็น 56.41% ท าให้มียอดคงเหลือของลูกหน้ี            
พ้นสมาชิกภาพคิดเป็น 0.17% ของยอดหน้ีท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 

        (หน่วย : บาท) 
ยอดยกมา 

 
3,161,350.42 

  บวก : เกิดเพิ่มขึ้น 0.00 
  ลบ : ช าระคืน 

 
(1,783,310.06) 

คงเหลือ 
 

1,378,040.36 
  

(4) กำรตรวจสอบด้ำนกำรลงทุน 
จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์ยังคงน าเงินทุนไปใช้ใน 3 ส่วนหลัก คือ 1) การปล่อยกู้ให้กับสมาชิก   2) การลงทุนในหุ้น

สหกรณ์  และ 3) ฝากสถาบันการเงิน ซ่ึงในปีบัญชี 2562 สหกรณ์มีการลงทุนในเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด  
(ประจ า 36 เดือน) ท้ังสิ้น จ านวน 10,000,000.00 บาท (อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี) และการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ -             
แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 2,000,000.00 บาท และลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด มูลค่า 1,250.00 บาท ซ่ึงมีเอกสาร
หลักฐานการลงทุนและบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน 
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(5) กำรตรวจสอบด้ำนกำรรับฝำกเงิน 
ได้ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนเงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ  ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่  

พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและเอกสารประกอบการฝาก/ถอนไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยมีรายละเอียดเงินรับฝากประจ าปีบัญช ี2562 ดังต่อไปน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 

รับฝากงวดน้ี ถอน บาท %
ออมทรัพย์ 15,446,237.90 45,106,576.37 38,002,336.28 22,550,477.99 7,104,240.09 45.99
ออมทรัพย์พิเศษ 110,848,202.11 47,756,164.90 47,826,197.02 110,778,169.99 (70,032.12) (0.06)
ทวีทรัพย์ 114,219,482.11 475,978,241.94 469,017,197.38 121,180,526.67 6,961,044.56 6.09
ทรัพย์ประดู่ 8,955,100.00 8,526,700.00 4,082,100.00 13,399,700.00 4,444,600.00 49.63

รวม 249,469,022.12 577,367,683.21 558,927,830.68 267,908,874.65 18,439,852.53 7.39

รายการ ยอดยกมา คงเหลือ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)ยอดรายการระหว่างปี

             
  จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทุกประเภท ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษท่ีมียอด
ลดลงจากปีก่อน 0.06% และหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2562 จ านวน 530,000,000.00 บาท จะเห็นว่าสหกรณ์           
มีการรับฝากเงินในงวดน้ีจ านวน 577,367,683.21 บาท คิดเป็นผลส าเร็จ 108.94% ซ่ึงถือว่าสหกรณ์ประสบความส าเร็จด้านการรับฝากเงิน โดย
มีเงินฝากประเภททรัพย์ประดู่เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นๆ และเป็นผลมาจากการจัด  “โครงกำร
ชุมชนคนออมเงิน” 
  นอกจากน้ี สหกรณ์ยังมีการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนเป็นระยะเวลา 36 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (หรือ 1% 
กรณีถอนคืนก่อนครบก าหนด) จ านวน 20,000,000.00 บาท สหกรณ์ได้น าเงินดังกล่าวไปจ่ายช าระหน้ีเงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และเงินกู้ 
สอ.วชิรพยาบาล ท่ีมอีัตราดอกเบี้ย 4.12% ต่อปี และ 4.15% ต่อปี ตามล าดับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ 
 

(6) กำรตรวจสอบด้ำนหนี้สิน 
ในปี 2562 สหกรณ์ไม่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม แต่มีเพียงการช าระหน้ีสินตามก าหนดเวลาและบางส่วน

ก่อนก าหนดเวลาในสัญญา เนื่องจากสหกรณ์มีเงินเกินสภาพคล่องและมีเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น จึงท าการช าระหน้ีก่อนก าหนดเพื่อลดต้นทุน
ดอกเบี้ยจ่าย  โดยมีการบันทึกบัญชีและมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  ดังน้ัน                         
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จึงไม่มีหน้ีสินในส่วนของการกู้ยืมเงิน  

 
(7) กำรตรวจสอบด้ำนทุน 

จากการตรวจสอบเอกสารการช าระค่าหุ้นของสมาชิกพบว่า สหกรณ์ได้มีการบันทึกบัญชีและมีเอกสารประกอบอย่าง
ครบถ้วน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  โดยในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเรือนหุ้น ดังน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง
จ ำนวนสมำชิก/
สมำชิกสมทบ (คน)

1,248 133 58 1,323 150 88.67

ทุนเรือนหุ้น (บำท) 400,907,790.00 47,812,790.00 9,155,000.00 439,565,580.00 46,000,000.00 103.94

เป้าหมาย
ด าเนินงาน

ผลส าเร็จ
 (%)

รายการ ยอดยกมา
ยอดรายการระหว่างปี

คงเหลือ

 
 

ถึงแม้สหกรณ์จะมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 133 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นผลส าเร็จ 88.67%  
แต่เมื่อพิจารณาในยอดทุนเรือนหุ้นจะเห็นว่ามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ คิดเป็นผลส าเร็จ 103.94% 

 
(8) กำรตรวจสอบด้ำนทรัพย์สิน 

ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์มีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์และจัดซ้ือสินทรัพย์ใหม่ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ โดยมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการจัดซ้ือและการตรวจรับ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงมีการบันทึกรายการในทางบัญชีและเอกสารหลักฐานอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 



รายงานกิจการประจำาปี 2562 
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รายได้
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 50,423,802.60 50,844,592.30 420,789.70 0.83    51,000,000.00    99.70
ดอกเบ้ียรับเงินฝำก 177,614.57 348,513.77 170,899.20 96.22 235,000.00        148.30
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 634,417.48 770,283.59 135,866.11 21.42 770,000.00        100.04
รำยได้อ่ืนๆ 322,680.73 378,966.49 56,285.76 17.44 355,000.00        106.75

รวมรายได้ 51,558,515.38 52,342,356.15 783,840.77 1.52 52,360,000.00    99.97
ค่าใช้จา่ย
ดอกเบ้ียจ่ำย 10,606,855.33 9,190,446.85 (1,416,408.48) (13.35) 9,500,000.00      96.74
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริหำรจัดกำร 3,416,928.17 3,722,464.72 305,536.55 8.94 4,270,000.00      87.18
ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี 363,757.20 429,411.92 65,654.72 18.05 450,000.00        95.42

รวมค่าใช้จา่ย 14,387,540.70 13,342,323.49 (1,045,217.21) (7.26) 14,220,000.00    93.83
ก าไรสุทธิ 37,170,974.68 39,000,032.66 1,829,057.98 4.92 38,140,000.00    102.25

ผลส าเร็จ (%)รายการ
ปีบัญชี 2561 

(บาท)
ปีบัญชี 2562 

(บาท)
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) %

ประมาณการปีบัญชี
 2562 (บาท)

4. ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
จากข้อมูลในงบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปีก่อน  และประมาณการรายได้

และค่าใช้จ่ายประจ าปี 2562  พบว่ามีผลต่างและผลส าเร็จดังน้ี 
 

 
 

จากข้อมูลจะเห็นว่า สหกรณ์มีรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1.52% คิดเป็นผลส าเร็จ 99.97%  
ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมลดลง 7.26% เน่ืองจากมีการช าระหน้ีท าให้ค่าดอกเบี้ยจ่ายลดลง ส่งผลให้ในปี 2562 มีก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 
4.92% ซ่ึงหากพิจารณาในภาพรวม สหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยมีผลส าเร็จ 102.25%  

 
5. รำยกำรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2562 ดังน้ี 
(1) สหกรณ์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องการวางแผนการออม เช่น โครงการชุมชนคนออมเงิน   

โครงการออมเงิน ออมทรัพย์กับเงินปันผล เป็นต้น ตลอดจนการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิก ผ่านโครงการอบรมต่าง ๆ ตลอดปี 2562  เช่น               
โครงการสุขภาพ (นวดฝ่าเท้า) โครงการเกษตร (อควาโปนิกส์ฟาร์ม) ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีล้วนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านการเงิน                      
และการลงทุนของสมาชิก 

นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการท่ีเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก เช่น โครงการคิดถึงเมื่อลาจาก(ร่วมงาน/มอบพวงหรีด) โครงการ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย บางโครงการจ านวนผู้เข้าร่วมหรือผู้เข้าอบรมยังมีไม่มากนักและมักเป็นสมาชิกกลุ่มเดิม  ถึงแม้จะมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์  มวล. หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(https://www.facebook.com/wu.saving)  แล้วก็ตาม ผู้ตรวจสอบกิจการมีความเห็นว่า สหกรณ์ควรมีการส ารวจหัวข้อท่ีสมาชิกให้                    
ความสนใจ และช่วงเวลาท่ีสามารถเข้าร่วมอบรมได้ ซ่ึงอาจท าการส ารวจในวันท่ีจัดการประชุมใหญ่สามัญเพื่อให้ได้รับอัตราการตอบกลับท่ี                 
มากขึ้น  และรองรับการลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกและสหกรณ์จะได้ทราบจ านวนสมาชิกท่ีชัดเจน ท าให้การ
วางแผนบริหารโครงการและการจัดอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(2) สหกรณ์ได้มีการจัดสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ความรู้ตามกฎหมายใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการระดม              
ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการบริหารสหกรณ์อีกด้วย ท้ังน้ี ควรมีการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการดึงดูดสมาชิกในวงกว้างให้เข้าร่วม ได้
อย่างทั่วถึง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกมากขึ้น 

(3) ในปี 2562 สหกรณ์ได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพคิดเป็น 56.14% ของยอดลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพ แสดงให้เห็นถึง 
การบริหารจัดการและการติดตามเรียกคืนหน้ีท่ีดี ท าให้ยอดลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 คิดเป็น 0.17 %                      
ของยอดหน้ีท้ังหมด ท้ังนี้ สหกรณ์ควรมีการติดตามหน้ีอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเรียกเก็บหน้ีให้ครบตามจ านวน 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
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