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...ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมัน่คงได ้
ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า 

พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน 
โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ 

“ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ”... 
 

 
พระราชด ารัส พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ต ารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
วันที่ 18 มกราคม 2563 
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                   ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ได้ด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563  ด้วยความส าเร็จ              
อีกปีหนึ่ง  ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผมขอแสดงความยินดี และช่ืนชมในผลการด าเนินงานที่มีความเจริญก้าวหน้า               
มาตามล าดับ   
                   ในรอบปีบัญชี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารมีสภาพคล่องทางการเงินสูง มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝาก ผลจากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้สมาชิกให้ความสนใจออมเงินกับสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก            
ความศรัทธา และเช่ือมั่นต่อระบบสหกรณ์ฯ แล้ว เป็นการออมเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน       
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวในภายหน้า ขณะเดียวกัน สหกรณ์ฯ ได้บริหารเงินออม โดยให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
ที่มีความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีพ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามหลักของสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ ยังมีการน า
เงินเกินสภาพคล่องไปบริหารเพื่อผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์จ านวน 933.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95.99 ล้านบาท  มีรายได้ 54.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 1.98 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 12.59 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 0.76 ล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีก าไร 41.73                
ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.73 ล้านบาท 
                    เป็นที่น่าช่ืนชมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกยังให้ความส าคัญกับการออมเงินอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นจาก                   
ปีก่อน ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 สมาชิกออมเงินในรูปของเงินฝาก เป็นเงินจ านวน 306.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก               
ปีก่อน 38.99 ล้านบาท ออมเงินโดยการถือหุ้น เป็นเงินจ านวน 482.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.89 ล้านบาท                    
ซึ่งหมายถึง เงินออมโดยเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ผลจากการจัดโครงการออมต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกให้               
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ส่งผลให้สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 
2563” เนื่องในวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม)  จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ถือเป็นรางวัลที่น่า
ภาคภูมิใจของสมาชิกทุกคน และเป็นที่น่าสนใจว่า สิ้นปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯ มีทุนด าเนินงาน 933.81 ล้านบาท ภายในปีบัญชีหน้า
คาดว่าทุนด าเนินงานน่าจะถึง 1,000 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตอีกระดับหนึ่งของสหกรณ์ฯ ประกอบกับเมื่อโรงพยาบาล                     
ศูนย์การแพทย์พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น  จะส่งผลต่อจ านวนสมาชิก
สหกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน และทุนด าเนินงานของสหกรณ์ฯ จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก  
 
                   ในโอกาสนี้ ผมขออ านวยพรให้สหกรณ์ฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเพื่อสมาชิกตลอดไป  และขออาราธนา         
คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และบารมีขององค์พระบรมธาตุ คุ้มครองสมาชิก สมาชิกสมทบ ฝ่ายจัดการ                               
ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการด าเนินการ ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนเกื้อหนุนกิจการสหกรณ์ฯ ประสบแต่
ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  

 
  

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์) 
อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สารบัญ 
 สารอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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เรียน   ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 
            ในปี พ.ศ. 2563 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารมีการปรับลดดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินฝากจากระบบธนาคารสู่ระบบสหกรณ์ นอกจากน้ี การออก (ร่าง) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับต่าง ๆ ที่ก าหนด
ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และรอประกาศอย่างเป็น
ทางการ เป็นอีกหน่ึงการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อสหกรณ์ อาทิ หลักเกณฑ์การให้กู้ การก าหนดรายได้คงเหลือหลังผ่อนช าระหน้ี การก าหนด
เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  เป็นต้น   
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ได้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
ปรับตัวและรองรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงดังกล่าว และสถานการณ์ทางการเงินในรอบปีบัญชี 2563 มีความแตกต่างจากปีก่อน
ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะการบริหารเงินภายในที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการได้พยายามบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิก และความม่ันคงของสหกรณ์เป็นส าคัญ เช่น การคงนโยบายควบคุมการเติบโตของหุ้น การปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภทเพื่อ           
การบริหารต้นทุน การบริหารเงินเกินสภาพคล่องเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม และการปรับเพิ่มเงินได้คงเหลือสุทธิส าหรับเงินกู้ เป็นต้น             
แต่ยังคงหลักการของสหกรณ์ โดยมีโครงการส่งเสริมการออมควบคู่ไปด้วย แม้จะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานก็ตาม ทั้งน้ี เพื่อ               
ความม่ันคงของสมาชิกเอง  
            ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิงต่อสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ของเราได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสหกรณ์-
ออมทรัพย์ท่ีมีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 เน่ืองในวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-                  
ประเทศไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจและยังเป็นเคร่ืองการันตีถึงความมุ่งม่ันในการท างานของเรา 
 ส าหรับผลการบริหารจัดการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2563 สามารถสรุปดังน้ี 
 1. การบริหารต้นทุน ถือเป็นอีกเร่ืองที่น่ายินดีที่ในปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่สหกรณ์บริหารเงินทุนจากภายใน 100% โดยที่ไม่มี
เงินกู้จากภายนอก ซ่ึงการเติบโตดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่สหกรณ์มีทุนด าเนินงานมาจากเงินค่าหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก และ
เติบโตขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นทุนที่มีผลต่อต้นทุนด าเนินงานเช่นกัน ขณะที่รายได้จากการให้เงินกู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เน่ืองจากจ านวนเงินกู้ต่ ากว่าเป้าหมาย ดังน้ัน การบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพ จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน โดยมีการบริหาร
อาทิ  
               - การคงนโยบายส่งเสริมการเพิ่มหุ้นรายเดือน แทนการซ้ือหุ้นเพิ่มพิเศษ เพื่อรักษาระดับการเติบโตของหุ้นอย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากต้นทุนของหุ้นสูงกว่าต้นทุนเงินรับฝาก 
               - การปรับลดดอกเบ้ียเงินฝากบางประเภทตามสถานการณ์ทางการเงินภายนอก เพื่อให้ช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียไม่มาก
เกินไป และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์  
            2. การเพิ่มรายได้  
               - เพิ่มผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก ดอกเบี้ยต่ า ทั้งช าระคืนในระยะสั้น เพื่อให้รายได้กลับคืนเร็ว ไม่มีความเสี่ยง 
และช าระระยะยาว (นอกเหนือจากเงินกู้ที่เปิดให้บริการปกติ) อาทิ เงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 เงินกู้สามัญ- 
เพื่อช าระหน้ี กยศ./กรอ. ผลการด าเนินการ มีสมาชิกใช้บริการ 69 สัญญา เป็นเงิน 76.48 ล้านบาท  
               - การบริหารและติดตามหน้ี ไม่ให้เป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)   
               - การเพิ่มรายได้อื่น โดยกระจายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้แก่ ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออม-
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 5.0 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
40.0 ล้านบาท ดอกเบ้ียตั้งแต่ 2.85% - 3.25% ต่อปี  ซ้ือหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า A-  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด ระยะเวลา 3 - 7 ปี จ านวน 23.0 ล้านบาท ดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.00% - 3.75% ต่อปี อาทิ 

สารประธานกรรมการ 
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เรียน   ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 
            ในปี พ.ศ. 2563 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารมีการปรับลดดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินฝากจากระบบธนาคารสู่ระบบสหกรณ์ นอกจากน้ี การออก (ร่าง) กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับต่าง ๆ ที่ก าหนด
ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และรอประกาศอย่างเป็น
ทางการ เป็นอีกหน่ึงการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อสหกรณ์ อาทิ หลักเกณฑ์การให้กู้ การก าหนดรายได้คงเหลือหลังผ่อนช าระหน้ี การก าหนด
เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  เป็นต้น   
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ได้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
ปรับตัวและรองรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงดังกล่าว และสถานการณ์ทางการเงินในรอบปีบัญชี 2563 มีความแตกต่างจากปีก่อน
ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะการบริหารเงินภายในที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการได้พยายามบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิก และความม่ันคงของสหกรณ์เป็นส าคัญ เช่น การคงนโยบายควบคุมการเติบโตของหุ้น การปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภทเพื่อ           
การบริหารต้นทุน การบริหารเงินเกินสภาพคล่องเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม และการปรับเพิ่มเงินได้คงเหลือสุทธิส าหรับเงินกู้ เป็นต้น             
แต่ยังคงหลักการของสหกรณ์ โดยมีโครงการส่งเสริมการออมควบคู่ไปด้วย แม้จะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานก็ตาม ทั้งน้ี เพื่อ               
ความม่ันคงของสมาชิกเอง  
            ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิงต่อสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ของเราได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสหกรณ์-
ออมทรัพย์ท่ีมีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 เน่ืองในวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-                  
ประเทศไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจและยังเป็นเคร่ืองการันตีถึงความมุ่งม่ันในการท างานของเรา 
 ส าหรับผลการบริหารจัดการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2563 สามารถสรุปดังน้ี 
 1. การบริหารต้นทุน ถือเป็นอีกเร่ืองที่น่ายินดีที่ในปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่สหกรณ์บริหารเงินทุนจากภายใน 100% โดยที่ไม่มี
เงินกู้จากภายนอก ซ่ึงการเติบโตดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่สหกรณ์มีทุนด าเนินงานมาจากเงินค่าหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก และ
เติบโตขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นทุนที่มีผลต่อต้นทุนด าเนินงานเช่นกัน ขณะที่รายได้จากการให้เงินกู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เน่ืองจากจ านวนเงินกู้ต่ ากว่าเป้าหมาย ดังน้ัน การบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพ จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน โดยมีการบริหาร
อาทิ  
               - การคงนโยบายส่งเสริมการเพิ่มหุ้นรายเดือน แทนการซ้ือหุ้นเพิ่มพิเศษ เพื่อรักษาระดับการเติบโตของหุ้นอย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากต้นทุนของหุ้นสูงกว่าต้นทุนเงินรับฝาก 
               - การปรับลดดอกเบ้ียเงินฝากบางประเภทตามสถานการณ์ทางการเงินภายนอก เพื่อให้ช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียไม่มาก
เกินไป และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์  
            2. การเพิ่มรายได้  
               - เพิ่มผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก ดอกเบี้ยต่ า ทั้งช าระคืนในระยะสั้น เพื่อให้รายได้กลับคืนเร็ว ไม่มีความเสี่ยง 
และช าระระยะยาว (นอกเหนือจากเงินกู้ที่เปิดให้บริการปกติ) อาทิ เงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 เงินกู้สามัญ- 
เพื่อช าระหน้ี กยศ./กรอ. ผลการด าเนินการ มีสมาชิกใช้บริการ 69 สัญญา เป็นเงิน 76.48 ล้านบาท  
               - การบริหารและติดตามหน้ี ไม่ให้เป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)   
               - การเพิ่มรายได้อื่น โดยกระจายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้แก่ ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออม-
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 5.0 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
40.0 ล้านบาท ดอกเบ้ียตั้งแต่ 2.85% - 3.25% ต่อปี  ซ้ือหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า A-  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด ระยะเวลา 3 - 7 ปี จ านวน 23.0 ล้านบาท ดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.00% - 3.75% ต่อปี อาทิ 

สารประธานกรรมการ 
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หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บมจ.ดับบลิวเอชเอ  เป็นต้น และลงทุนใน
สลากออมสิน 3 ปี จ านวน 4.0 ล้านบาท   ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยงในการลงทุน จึงมีมาตรการจ ากัด    
เงินลงทุนในหุ้นกู้แต่ละแหล่งไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้จากดอกเบ้ียเงินรับฝากและผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
1.17 ล้านบาท คิดเป็น 104.27%  
            3. มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด ผลกระทบต่อสมาชิกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สหกรณ์ได้ก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิกโดยเปิดให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า อาทิ เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี เงินกู้เพื่อเหตุ-
ฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) เงินกู้พิเศษใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี  
การผ่อนผันช าระหน้ี-ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19 เป็นเวลา 3 เดือน และการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้สามัญ
ประเภทโครงการที่ผ่อนระยะยาว จาก 6.70% ต่อปี เป็น 6.65% ต่อปี จนถึงปัจจุบัน 
             4. อีกหน่ึงนโยบายที่เป็นผลสืบเน่ืองจากข้อเสนอของสมาชิกทุกปี คือ สถานที่ท าการของสหกรณ์ที่มีความคับแคบและเริ่ม 
ไม่สะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของสหกรณ์ที่คาดว่าภายในปี 2565 จ านวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 
2,000 คน (ตามจ านวนบุคลากรของศูนย์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น) เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการและจ านวนสมาชิกที่จะเพิ่ มขึ้น 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 จึงได้เสนอขอพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ และได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่
บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านกล้าดี โดยรูปแบบอาคารจะค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ใช้สอย อาคารส านักงานสหกรณ์จะเป็นอาคารขนาด 
1 ชั้น เบ้ืองต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ 10.0 ล้านบาท ในการก่อสร้าง ซ่ึงจะเสนอรายละเอียดในที่ประชุมใหญ่คร้ังน้ี และที่ส าคัญ
งบประมาณการก่อสร้างดังกล่าว ไม่ได้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในคร้ังเดียว แต่เป็นการหักค่าใช้จ่ายรายปี เป็น “สิทธิการใช้ประโยชน์ใน
อาคารส านักงาน” ปีละ 2.5% ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 หรือคิดเป็น 
ปีละประมาณ 250,000 บาท  ซ่ึงกระทบกับก าไรต่อปีเล็กน้อย แต่เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวต่อสมาชิก  
             สรุปภาพรวม ผลการด าเนินงานป ี2563 ดังน้ี 
  1.  สินทรัพย์รวม            933,808,773.05 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 95,994,610.86 บาท หรือเท่ากับ 11.46%) 
   2.  หนี้สิน            332,388,480.47 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 39,856,300.87 บาท หรือเท่ากับ 13.62%) 
                  โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น เป็น เงินรับฝากจากสมาชกิ (ไม่มีการก่อหน้ีกับสถาบันภายนอก) 
  3.  เงินรับฝากจากสมาชิก   306,903,154.38 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 38,994,279.73 บาท หรือเทา่กับ 14.56%) 
  4.  รายรับ            54,319,504.62 บาท (เพิม่ขึ้นจากปีกอ่น 1,977,148.47 บาท หรือเทา่กับ 3.78%) 
  5.  รายจ่าย            12,585,574.98 บาท (ลดลงจากปีกอ่น 756,748.51 บาท หรือเท่ากับ 5.67%) 
  6.  ก าไร             41,733,929.64 บาท (เพิม่ขึ้นจากปีกอ่น 2,733,896.98 บาท หรือเทา่กับ 7.01%)   
             รอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ค านึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยการลดต้นทุน บริหาร
จัดการต้นทุนเพื่อผลตอบแทน ทั้งการหาแหล่งลงทุนภายนอก  การใช้เงินสภาพคล่องลงทุนในสถาบันที่มีความมั่นคง  น่าเชื่อถือ          
เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม ท าใหมี้ผลก าไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 2.73 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.01% ขณะที่ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจาก        
ปีก่อนจ านวน 42.89 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.76% ส่งผลให้การเสนอจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผลเป็นอัตราที่น้อยกว่าปีก่อน โดยผล
จากการจัดสรร สรุปดังน้ี 
             1. จ านวนเงินปันผลท่ีจดัสรรเพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากับ 2.04 ล้านบาท คิดเป็น 74.59% ของก าไรทีเ่พิ่มขึ้น 
             2. จ านวนเงินท่ีเหลือเปน็เงินเฉลี่ยคืน ทุนส ารอง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.676 ล้านบาท คิดเป็น 24.67% ของก าไรที่เพิ่มขึ้น 
             แม้ผลด าเนินงานจะมีก าไรมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่การที่สมาชิกให้ความส าคัญกับการออมหุ้นจ านวนมากขึ้น ท าให้    
ต้องจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อสมาชิกอย่างสมเหตุสมผลตามอัตราดังกล่าวมาแล้ว  
             ที่ผ่านมา สหกรณ์พยายามบริหารงานอย่างรัดกุม รอบคอบ ภายใต้กรอบของแผนงาน และสถานการณ์ต่าง ๆ อันน ามาซ่ึง
ความส าเร็จอีกปีหน่ึง และขอขอบคุณสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เกื้อหนุนกิจการสหกรณ์ เสมอมา 
 
 
         (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์) 
                       ประธานกรรมการ 
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               บันทึกขอ้ความ 
 
 
หน่วยงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด    โทร. 73172-3 
 
ที่ สอ.มวล.2539/106/2564         วันที่  9  ธันวาคม  2563 
 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด  
 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ในการประชุมคร้ังที่  11/2563     
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 ในวันพุธท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563                          
เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  (จับรางวัลแรกเวลา 12.20 น.)   ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                      
โดยก าหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ    และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่                           
เวลา 11.00 – 13.30 น.  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   

1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
3. ผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีบัญชี 2563 
4. การรับสมาชกิใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบัญชี 2563 
5. รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 
6. ขออนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2563 
7. ขออนุมัติจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีบัญชี 2563 
8. ขออนุมัตแิผนงานประจ าปบัีญชี 2564  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2564 
9. ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกนัประจ าปี 2564 
10. คัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
11. การเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 (ปี 2564) 
12. การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2564 
13. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
                        จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิสมาชิกทกุทา่นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลา่วขา้งต้น โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

 
 

 (อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด 
 
 
 

 
หมายเหตุ  :   -  รายงานกิจการประจ าปี 2563  สามารถดูจากเว็บ http://saving.wu.ac.th/ 
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               บันทึกขอ้ความ 
 
 
หน่วยงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด    โทร. 73172-3 
 
ที่ สอ.มวล.2539/106/2564         วันที่  9  ธันวาคม  2563 
 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด  
 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ในการประชุมคร้ังที่  11/2563     
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 ในวันพุธท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563                          
เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  (จับรางวัลแรกเวลา 12.20 น.)   ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                      
โดยก าหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ    และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่                           
เวลา 11.00 – 13.30 น.  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   

1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
3. ผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีบัญชี 2563 
4. การรับสมาชกิใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบัญชี 2563 
5. รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 
6. ขออนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2563 
7. ขออนุมัติจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีบัญชี 2563 
8. ขออนุมัตแิผนงานประจ าปบัีญชี 2564  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2564 
9. ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกนัประจ าปี 2564 
10. คัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
11. การเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 (ปี 2564) 
12. การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2564 
13. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
                        จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิสมาชิกทกุทา่นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลา่วขา้งต้น โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

 
 

 (อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด 
 
 
 

 
หมายเหตุ  :   -  รายงานกิจการประจ าปี 2563  สามารถดูจากเว็บ http://saving.wu.ac.th/ 
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10  I รายงานกิจการประจำาปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด

 

10 
 

 
 
 
 

สถานะการเงินโดยย่อ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

  
             หน่วย : บาท 

สินทรัพย์รวม   933,808,773.05 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 90,428,871.26 

 
    เงินลงทุน 46,013,060.00 

 
    เงินให้กู้แก่สมาชิก 794,519,696.17 

 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 2,847,145.62 

 
หนีส้ินรวม   332,388,480.47 
    เงินรับฝาก 326,903,154.38 

 
    หน้ีสินอื่น ๆ 5,485,326.09 

 
ทุนของสหกรณ์   601,420,292.58 
    ทุนเรือนหุ้น 482,453,750.00 

 
    ทุนส ารอง 43,005,319.41 

 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 34,227,293.53 

 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 41,733,929.64 

  
 
 

ก าไรสุทธิ  
(ส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2563)  

                                                                                                                           หน่วย : บาท 
รายได้รวม     54,319,504.62 
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 51,596,070.12  
    ดอกเบี้ยรับเงินฝาก/เงินลงทุน 2,285,344.54  
    รายได้อื่น ๆ 438,089.96  
ค่าใช้จ่ายรวม   12,585,574.98 
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 8,195,501.74  
    ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4,390,073.24  
ก าไรสุทธิ   41,733,929.64 

  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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ภาวะเศรษฐกิจ*  
           เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าที่หดตัว และหดตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 
ปี 2563 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว และหดตัวสูงขึ้นใน     
ไตรมาสที่ 2 จากผลของมาตรการของรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลายภาคส่วนต้องหยุดด าเนินการช่ัวคราว และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาด าเนินการได้มากข้ึน  
 

ภาวะทางการเงิน* 
           การระดมทุนของภาคธุรกิจในเดือนแรกของไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เดือนท่ี 2 กลับมาเพิ่มขึ้น และลดลงใน
เดือนที่ 3 โดยปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ให้แก่ภาคเอกชนโดยรวมลดลง ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทรงตัวในเดือนแรก และปรับลดลง
ใน 2 เดือนต่อมา ส าหรับปี 2563 ในไตรมาส 1 การระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้น
จากครัวเรือนเป็นส าคัญ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ปรับลดลง โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ในไตรมาส 2 
การระดมทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในเดือนแรกและลดลงใน 2 เดือนต่อมา ส าหรับปริมาณสินเช่ือใหม่โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้โดยรวมลดลง และในไตรมาส 3 การระดมทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในเดือนแรก เดือนต่อมาลดลง และ
เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 3 ส าหรับปริมาณสินเช่ือใหม่โดยรวมเพิ่มขึ้นตามสินเช่ือภาคครัวเรือน ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้โดยรวมทรงตัว  
 

ภาวะและแนวโนม้สนิเชื่อ* 
           ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 จนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2563 ความต้องการสินเช่ือภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ     
มีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อ Refinance สินเช่ือเดิม 
และในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ทั้งยังมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากแหล่งเงินทุนภายในได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือด้านสินเช่ือของภาครัฐ ขณะที่
มาตรฐานการให้สินเชื่อยังมีแนวโน้มเข้มงวด โดยเฉพาะสินเช่ือขนาดใหญ่ ส่วนความต้องการสินเช่ือภาคครัวเรือนโดยรวมลดลง นับแต่
ไตรมาส 4 ปี 2562 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2563 และมีความต้องการเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ในสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ และบัตรเครดิต ขณะที่
สถาบันการเงินยังระมัดระวังการให้สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์  
 

ผลกระทบกับสหกรณ์ และการบริหารจัดการ 
           1. สหกรณ์ยังคงด าเนินการตามหลกัการสหกรณ์ ทั้งการส่งเสริมการออม และให้บริการเงินกู้ แต่ในสถานการณ์ภาวะดอกเบีย้
ภายนอกปรับลดลงต่อเนื่อง จ านวนเงินฝากและทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น แม้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน 
แต่ถือว่าเป็นทุนภายในที่มีต้นทุน เพื่อการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก และ
ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้บางประเภทตามสถานการณ์ และน าเงินเกินสภาพคล่องบางส่วนไปลงทุนในสถาบันต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อผลตอบแทนท่ีมากกว่าฝากเงินไว้กับธนาคาร นอกเหนือจากให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
           2. แม้สมาชิกจะมีความตอ้งการเงินกู้ แต่การให้บริการเงินกู้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากสหกรณ์ มีนโยบายต่อเนื่องในการ
ให้ความส าคญัต่อคณุภาพของเงินให้กู้ และส่วนหน่ึงเป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
           3. ในอนาคต สหกรณ์มีข้อจ ากัดและผลกระทบในการให้บริการเงินกู้เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีหลายประการที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
อาทิ  การก าหนดเงินได้คงเหลือของผู้กู้ การก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระ (สั้นลง) เป็นต้น 
 
 
*ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ  การเงิน  และสินเชื่อในประเทศ รอบปีบัญชี 2563 
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สถานะการเงินโดยย่อ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

  
             หน่วย : บาท 

สินทรัพย์รวม   933,808,773.05 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 90,428,871.26 

 
    เงินลงทุน 46,013,060.00 

 
    เงินให้กู้แก่สมาชิก 794,519,696.17 

 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 2,847,145.62 

 
หนีส้ินรวม   332,388,480.47 
    เงินรับฝาก 326,903,154.38 

 
    หน้ีสินอื่น ๆ 5,485,326.09 

 
ทุนของสหกรณ์   601,420,292.58 
    ทุนเรือนหุ้น 482,453,750.00 

 
    ทุนส ารอง 43,005,319.41 

 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 34,227,293.53 

 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 41,733,929.64 

  
 
 

ก าไรสุทธิ  
(ส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2563)  

                                                                                                                           หน่วย : บาท 
รายได้รวม     54,319,504.62 
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 51,596,070.12  
    ดอกเบี้ยรับเงินฝาก/เงินลงทุน 2,285,344.54  
    รายได้อื่น ๆ 438,089.96  
ค่าใช้จ่ายรวม   12,585,574.98 
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 8,195,501.74  
    ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4,390,073.24  
ก าไรสุทธิ   41,733,929.64 

  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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ภาวะเศรษฐกิจ*  
           เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าที่หดตัว และหดตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 
ปี 2563 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว และหดตัวสูงขึ้นใน     
ไตรมาสท่ี 2 จากผลของมาตรการของรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลายภาคส่วนต้องหยุดด าเนินการช่ัวคราว และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาด าเนินการได้มากข้ึน  
 

ภาวะทางการเงิน* 
           การระดมทุนของภาคธุรกิจในเดือนแรกของไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เดือนท่ี 2 กลับมาเพิ่มขึ้น และลดลงใน
เดือนที่ 3 โดยปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ให้แก่ภาคเอกชนโดยรวมลดลง ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทรงตัวในเดือนแรก และปรับลดลง
ใน 2 เดือนต่อมา ส าหรับปี 2563 ในไตรมาส 1 การระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้น
จากครัวเรือนเป็นส าคัญ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ปรับลดลง โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ในไตรมาส 2 
การระดมทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในเดือนแรกและลดลงใน 2 เดือนต่อมา ส าหรับปริมาณสินเช่ือใหม่โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้โดยรวมลดลง และในไตรมาส 3 การระดมทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในเดือนแรก เดือนต่อมาลดลง และ
เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 3 ส าหรับปริมาณสินเช่ือใหม่โดยรวมเพิ่มขึ้นตามสินเช่ือภาคครัวเรือน ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้โดยรวมทรงตัว  
 

ภาวะและแนวโนม้สนิเชื่อ* 
           ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 จนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2563 ความต้องการสินเช่ือภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ     
มีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อ Refinance สินเช่ือเดิม 
และในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ทั้งยังมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากแหล่งเงินทุนภายในได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือด้านสินเช่ือของภาครัฐ ขณะที่
มาตรฐานการให้สินเชื่อยังมีแนวโน้มเข้มงวด โดยเฉพาะสินเช่ือขนาดใหญ่ ส่วนความต้องการสินเช่ือภาคครัวเรือนโดยรวมลดลง นับแต่
ไตรมาส 4 ปี 2562 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2563 และมีความต้องการเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ในสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ และบัตรเครดิต ขณะที่
สถาบันการเงินยังระมัดระวังการให้สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์  
 

ผลกระทบกับสหกรณ์ และการบริหารจัดการ 
           1. สหกรณ์ยังคงด าเนินการตามหลกัการสหกรณ์ ทั้งการส่งเสริมการออม และให้บริการเงินกู้ แต่ในสถานการณ์ภาวะดอกเบีย้
ภายนอกปรับลดลงต่อเนื่อง จ านวนเงินฝากและทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น แม้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน 
แต่ถือว่าเป็นทุนภายในที่มีต้นทุน เพื่อการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก และ
ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้บางประเภทตามสถานการณ์ และน าเงินเกินสภาพคล่องบางส่วนไปลงทุนในสถาบันต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อผลตอบแทนท่ีมากกว่าฝากเงินไว้กับธนาคาร นอกเหนือจากให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
           2. แม้สมาชิกจะมีความตอ้งการเงินกู้ แต่การให้บริการเงินกู้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากสหกรณ์ มีนโยบายต่อเนื่องในการ
ให้ความส าคญัต่อคณุภาพของเงินให้กู้ และส่วนหน่ึงเป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
           3. ในอนาคต สหกรณม์ีข้อจ ากัดและผลกระทบในการให้บริการเงินกู้เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีหลายประการที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
อาทิ  การก าหนดเงินได้คงเหลือของผู้กู้ การก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระ (สั้นลง) เป็นต้น 
 
 
*ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ  การเงิน  และสินเชื่อในประเทศ รอบปีบัญชี 2563 
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            เน่ืองจากสถานการณ์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ต้องประสบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา               
(COVID-19)  เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกลา่ว  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้ก าหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  รวมทั้งมีนโยบาย Social distancing  ท าใหส้หกรณ์ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ            
ที่ไดก้ าหนดไว้ในแผนงานประจ าปีบัญชี 2563  แตท่ั้งน้ี สหกรณ์ก็ยังมนีโยบายในการส่งเสริมให้สมาชกิมสี่วนร่วมด้านต่าง ๆ  เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในภาพรวม โดยสอบถามความพึงพอใจการบริหารงานด้านต่าง ๆ  มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารกับสมาชกิ ดังน้ี  1) Website`: saving.wu.ac.th  2) facebook : wusaving  3) e-mail : wusaving@hotmail.com  4) Line 
Official Account : @537sgddw 5) ช่องยูทูปของสหกรณ์ 6) วีดิโอประชาสัมพันธ์  ไดแ้ก่  รู้จักสหกรณ์  ออมทรพัย์วันเกิด  เสริมความรู้
หลักการ อุดมการสหกรณ์ 7) เอกสารเวียนทางระบบสารบรรณ  8) ติดประกาศฯ ณ ส านักงานสหกรณ์  9) ผ่านทีวี ณ ส านักงานสหกรณ์                    
10) แบบแสดงความคิดเห็น  11) ระบบ intranet ของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  และ 12) สหกรณ์มีระบบสอบถามข้อมูลสว่นตัว และ
ระบบพิมพ์ใบรับเงิน ผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้สมาชิกเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัมากย่ิงขึ้น ประกอบกับสามารถดูขอ้มูลหรือพิมพ์ใบรับเงินย้อนหลังได้ 
 
  สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกในปี 2561 – 2563  ดังน้ี 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  มีการหยั่งเสียง

เลือกตั้งคณะกรรมการ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ต่าง ๆ สมาชิกเข้าร่วม 852 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.74 ของ
สมาชิกทั้งหมด (1,096 ราย)  และมีสมาชิกสมทบ 23 ราย 
เข้าร่วมสังเกตการณ์                 

 

เข้าร่วม “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทย                  
สู้ภัยโควิด-19” 

       เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  สหกรณ์เข้าร่วม 
“โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.)               
โดยสนับสนุนเงินให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               
ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์            
ในการซ้ือยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง   

 
 
 

  
  

หัวข้อ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
1. ภาพรวมในการด าเนินงาน 88.14 92.05 86.39 
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 95.12 94.30 90.94 
3. การให้บริการเงินฝาก 93.36 94.04 90.05 
4. การให้บริการเงินกู้ 89.32 93.86 88.36 
5. ภาพรวมของสวัสดิการ 88.40 91.75 86.07 
6. การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสาร  87.33 89.59 84.70 
7. ส านักงานมีความสะอาด เป็นระเบยีบ เรียบร้อย 87.99 88.85 86.31 
8. ระบบสอบถามฃ้อมูลสมาชิก/ใบรับเงินออนไลน์ - 91.74 86.73 

เฉล่ียระดับคะแนนความพึงพอใจ 89.95 91.99 87.59 

การมีส่วนร่วม 
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โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต  ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 
เมื่อวันท่ี  3, 10, 17, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์            
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี             
โดยร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อเก็บโลหิตส ารอง
ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีความต้องการโลหิต   

  

โครงการ “แสดงความจงรักภักดี”  
 เมื่อวันท่ี 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เพื่อถวาย 

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี          
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                  
เป็นแบบอย่างในการแสดงความจงรักภักดีให้สมาชิก 
ด้านหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานสหกรณ์ 

  

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
หัวข้อ “การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ” คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการ 
        เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เพื่อให้เข้าใจระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต เข้าใจ
หลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ                             

  

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสู่น้อง...จากพี่                   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” 

        เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เพื่อถวายเป็น           
พระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง              
วันแม่แห่งชาติ โดยสหกรณ์เป็นสื่อกลางให้สมาชิก           
ร่วมสนับสนุนเงิน หรือร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา ร่วมกับ
สหกรณ์ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  

 

        
 โครงการ “สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ :                       
ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง 

       พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562     
        เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้
คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการ น าความรู้ ท่ี ได้รับ 
เป็นแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ได้    
วิทยากร  :  นายมนัย ขาวมานิตย์  นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ  
      เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  คณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

นครศรีธรรรมราช จ ากัด 11 ราย  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันประชุมใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เข้าร่วมอบรมสัมมนา ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง  หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการหักเงินให้กับสหกรณ์–             
แนวทางการบังคับคดี” เมื่อวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย นายอัสรี ดาหาเล็ก (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
              เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ของเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคใต้                          
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดย ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร (กรรมการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 

       ประชุมรับฟังแนวทางปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และ                         
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (กฎหมาย ปปง.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม         
พ.ศ. 2563  โดย นายสมเกียรติ  เพชรวรพันธ์  (ผู้จัดการ)   
 

      เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ (ประธานกรรมการ) เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม   
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    ทุนเรือนหุ้น  
               เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนท่ีส าคัญของสหกรณ์  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  ซึ่งเป็นหลักการ                 
ส าคัญของสหกรณ์ข้อหนึ่ง และยังแสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์  ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีโครงการส่งเสริมการออมหุ้น  
ได้แก่ 1) โครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP” และ 2) โครงการ “ออมหุ้นส าหรับสมาชิกเกษียณ” (เริ่ม ต.ค. 63)  
และปีบัญชี 2563  มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42,888,170.00 บาท  คิดเป็น 9.76%  
                                                                                                                                         หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 

    
    เงินรับฝาก  

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  แม้ว่าสหกรณ์มีสภาพคลอ่งทางการเงินสูง  แต่ยังให้ความส าคัญกับเงินรับฝาก โดยก าหนด 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  และระหว่างปีมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท  
2 คร้ัง (2 มี.ค. 63 และ 1 มิ.ย. 63)  ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด และเศรษฐกิจ  และการบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม    
              สหกรณ์ก าหนดนโยบายส่งเสริมการออมเงินฝากจากสมาชิก ไดแ้ก่ 1) โครงการเงินกู้คู่เงินออม(ท าต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2561 – 
ปัจจุบัน)  2) โครงการ “วันออมแหง่ชาติ”(31 ต.ค.)   3) โครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด”  4) โครงการชุมชนคนออมเงิน (ต่อเนื่องต้ังแต่ ปี 2556 - ปัจจุบัน)  และ 5) โครงการ “Happy life saving” (เริ่ม ต.ค. 63)     

 ณ สิ้นปี สหกรณ์มีบัญชีเงินรับฝาก จ านวนเงิน  326,903,154.38  บาท  (3,576 บัญช)ี  ดังน้ี  
 

ประเภท 
เงินฝาก 
(บาท) 

จ านวน 
(บัญชี) 

จ านวน 
(ราย) 

จ านวนสมาชิกท้ังหมด 
(ราย) คิดเป็น 

สมาชิก 230,881,638.84 3,238 1,142 1,142 100.00% 

สมาชิกสมทบ 76,012,503.59 335 243 250 97.20% 

สมาชิกสมทบพ้นสมาชิกภาพ(เสียชีวิต) 9,011.95 2    

รวม 306,903,154.38 3,575 1,385 1,392 99.50% 

สหกรณ์อื่น 20,000,000.00 1    

รวมเงินฝาก 326,903,154.38 3,576    

 
    หน่วย : บาท 

เงินรับฝาก 
เป้าหมายรับ 

เงินฝากระหว่างปี 
รับฝากระหว่างปี สูงกว่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

เงินฝากของสมาชิก 645,000,000.00 669,494,040.14 24,494,040.14 103.80% 

 
 

ทุนเรือนหุ้น 

ยกมาต้นปี รับระหว่างปี จ่ายคืนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 
439,565,580.00 50,594,260.00 7,706,090.00 482,453,750.00 

เป้าหมายรับระหว่างปี รับระหว่างปี สูงกว่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

48,000,000.00 50,594,260.00 2,594,260.00 105.40% 

การบริการ 
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เงินรับฝาก ณ วันที่  30  กันยายน  2563   
                   หน่วย : บาท 

ประเภทเงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ย  
ณ ส้ินปี (ต่อปี) 

ยกมาต้นปี ฝาก ถอน คงเหลือส้ินปี 
จ านวน 
บัญช ี

จ านวน 
ราย 

(1) ออมทรัพย์ 1.00%-3.50% 22,550,477.99 53,963,969.60 35,523,880.56 40,990,567.03 2,278 1,337 
(2) ออมทรัพย์พิเศษ 1.90%-3.10% 110,778,169.99 45,701,042.95 51,287,312.05 105,191,900.89 591 554 
(3) ทวีทรัพย์ 2.15%-2.55%     121,180,526.67 559,909,527.59 533,119,167.80 147,970,886.46 417 414 
(4) ทรัพย์ประดู่ 3.00%-3.10% 13,399,700.00 9,919,500.00 10,569,400.00 12,749,800.00 289 289 
(5) ประจ า 36 เดือน
(เงินฝากสหกรณ์อื่น) 

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

รวม   287,908,874.65 669,494,040.14 630,499,760.41 326,903,154.38 3,576   
    เพิ่มขึ้น 38,994,279.73   
    คิดเป็น 13.54%   

  
หมายเหตุ :  (1)  เงินฝากออมทรัพย์  คือ  ออมทรัพย์ท่ัวไป (1.00% ต่อปี),  ออมทรัพย์วันเกิด (3.60% ต่อปี),  ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (3.35% ต่อปี)                                             
    และออมทรัพย์ Plus (3.50% ต่อปี) 
  (2)  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  คือ  ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป ก าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได ดังน้ี  1) ตั้งแต่ 500 บ. - 65 ลบ. (1.90% ต่อปี)   
        และ 2) จ านวนเงินฝากท่ีเกิน 65 ลบ. (2.60% ต่อปี)  และ ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดอืนฯ  (3.10% ต่อปี) 
  (3)  เงินฝากทวีทรัพย์  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราก้าวหน้าตามยอดเงินฝาก ดังน้ี 1) ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่เกิน  1 ลบ. (2.15% ต่อป)ี  
                          2) ตั้งแต่ 1 ลบ.  แต่ไม่เกิน 5 ลบ. (2.35% ต่อปี)  และ 3) ตัง้แต่ 5 ลบ. ขึ้นไป (2.55% ต่อปี)  
  (4)  เงินฝากทรัพย์ประดู่  เป็นการฝากรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝาก  1) 24 เดือน (3.00% ต่อปี)  

และ 2) 36 เดือน (3.10% ต่อปี)  
  (5)  เงินฝากประจ า 36 เดือน (3.80% ตอ่ปี) รับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด (ครบก าหนด 19 เม.ย. 65) 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

เงินรับฝากสมาชิกแยกประเภท 

ประเภทเงินรับฝาก 
ณ วันที่ 30/09/63 ณ วันที่ 30/09/62 อัตราการเติบโต (%) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
(บัญชี) 

จ านวนเงิน   
(บาท) 

จ านวน
(บัญชี) 

จ านวนเงิน จ านวนบัญชี 

(1) ออมทรัพย์ทั่วไป 6,315,319.95 1,180 5,390,000.58 1,074 17.17  9.87 
(2) ออมทรัพย์วันเกิด 25,830,289.77 888 13,314,379.63 811 94.00  9.49 
(3) ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 8,009,227.36 156 3,756,088.66 71 113.23  119.72 
(4) ออมทรัพย์ Plus* 835,729.95 54 90,009.12 56 828.49  (3.57) 
(5) ทวีทรัพย์ 147,970,886.46 417 121,180,526.67 388 22.11  7.47 
(6) ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป 87,784,725.17 544 88,048,036.08 553 (0.30) (1.63) 
(7) ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือนฯ* 17,407,175.72 47 22,730,133.91 58 (23.42) (18.97) 
(8) ทรัพย์ประดู่ 12,749,800.00 289 13,399,700.00 258 (4.85) 12.02 

 
306,903,154.38 3,575 267,908,874.65 3,269 14.56  9.36 

เงินฝากเพิ่มขึ้น 38,994,279.73  
     

* ระหว่างปีไม่เปิดรับเงินฝากรายใหม่ได้แก่  1) เงินฝากออมทรัพย์ Plus  และ 2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือนฯ (รอครบก าหนด) 
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 อุดมการณ์สหกรณ์  คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะ
น าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” สหกรณ์ให้ความส าคัญด้านการออมเป็นส าคัญ จึงก าหนดนโยบายไว้ตาม
แผนงานประจ าปี 2562 – 2564  ตามพันธกิจท่ี 3  การบริหารจัดการด้านการออม  โดยมีนโยบายเพื่อสร้างวินัยการออมให้สมาชิกมีรากฐาน
การออมท่ีดี เห็นคุณค่าการออมเงิน มีการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้การออมเงินร่วมกัน โดยมีโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นการออมต่อเนื่องและ
ระยะยาว(นอกเหนือจากการออมหุ้น) อาทิ ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ โครงการชุมชนคนออมเงิน เป็นต้น  ท้ังนี้ เพื่อให้สมาชิก 
มีคุณภาพท่ีดีเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากสหกรณ์ และในรอบบัญชี 5 ปี สหกรณ์มีการส่งเสริมการออมต่อเนื่องดังกิจกรรมด้านล่างนี้ 
                   สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม  เน่ืองในวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม) ประจ าปี 2563 โดยรวบรวมกิจกรรมส่งเสริม
การออมของสหกรณ์ในรอบบัญชี 5 ปี เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 และสหกรณ์ได้รับ “รางวัลสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 
2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการออม 
 

    1.  ในรอบปีบัญชี 5 ปี สหกรณ์มีโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิก 
(1) โครงการ “ออมปันผล ดลบันดาลสุข” ปีบัญชี 2560 
(2) โครงการ “ออมเงิน ตามรอยพ่อ ยึดหลักพอเพียง” ปีบัญชี 2560 
(3) โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (22nd wusaving) ปีบัญชี 2561 
(4) โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (23rd wusaving)  ปีบัญชี 2562 
(5) โครงการ “ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือน” ปีบัญชี 2560 – ปีบัญชี 2562 

 
   2.  ในรอบปีบัญชี 5 ปี สหกรณ์มีกิจกรรมการระดมหุ้นจากสมาชิก 

(1)   โครงการ “19 ปี ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปอย่างมั่นคง” ปีบัญชี 2558 
(2)   โครงการ “ออมเงิน ลุ้นทอง ฉลองสหกรณ์ครบรอบ 20 ปี” ปีบัญชี 2559 
(3)   โครงการ “ออมหุ้นปีหมูทอง สหกรณ์ครบรอบ 23 ปี” ปีบัญชี 2562 

 

           3. สหกรณ์มีการรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ เห็นความส าคัญของการออมเงิน 
    (1)  โครงการ “ส่งเสริมความรู้ : ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สู่ SMART CO-OP”  
    (2)    โครงการ “สหกรณ์เดย์<>การออกบูธให้ความรู้เชิญชวนสมัครสมาชิก” 
         (3)    การจัดท าวิดีทัศน์ “ออมทรัพย์วันเกิด” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด 
 

4.  ในรอบ 3 ปีบัญชี  สหกรณ์มีการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 
 (1)    โครงการ “วันออมแห่งชาติ”(วันท่ี 31 ต.ค. 61) 

                         (2)    ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจ าปี 2561 (ชสอ.)  
                         (3)    โครงการ “วันออมแห่งชาต”ิ(วันท่ี 30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62) 
  

     5.  ในรอบปีบัญชี  2563  สหกรณ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
(1)    โครงการชุมชนคนออมเงิน ปี 2562-2563 
(2)    โครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ฯ”วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (วันท่ี 3 – 28 ก.พ. 63) 

   (3)    โครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP” (วันท่ี 28 ต.ค. 62 - 29 พ.ย. 62) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมการออมยอดเย่ียมแห่งปี 2563 
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 อุดมการณ์สหกรณ์  คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะ
น าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” สหกรณ์ให้ความส าคัญด้านการออมเป็นส าคัญ จึงก าหนดนโยบายไว้ตาม
แผนงานประจ าปี 2562 – 2564  ตามพันธกิจท่ี 3  การบริหารจัดการด้านการออม  โดยมีนโยบายเพื่อสร้างวินัยการออมให้สมาชิกมีรากฐาน
การออมท่ีดี เห็นคุณค่าการออมเงิน มีการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้การออมเงินร่วมกัน โดยมีโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นการออมต่อเนื่องและ
ระยะยาว(นอกเหนือจากการออมหุ้น) อาทิ ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ โครงการชุมชนคนออมเงิน เป็นต้น  ท้ังนี้ เพื่อให้สมาชิก 
มีคุณภาพท่ีดีเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากสหกรณ์ และในรอบบัญชี 5 ปี สหกรณ์มีการส่งเสริมการออมต่อเนื่องดังกิจกรรมด้านล่างนี้ 
                   สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม  เน่ืองในวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม) ประจ าปี 2563 โดยรวบรวมกิจกรรมส่งเสริม
การออมของสหกรณ์ในรอบบัญชี 5 ปี เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 และสหกรณ์ได้รับ “รางวัลสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 
2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการออม 
 

    1.  ในรอบปีบัญชี 5 ปี สหกรณ์มีโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิก 
(1) โครงการ “ออมปันผล ดลบันดาลสุข” ปีบัญชี 2560 
(2) โครงการ “ออมเงิน ตามรอยพ่อ ยึดหลักพอเพียง” ปีบัญชี 2560 
(3) โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (22nd wusaving) ปีบัญชี 2561 
(4) โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (23rd wusaving)  ปีบัญชี 2562 
(5) โครงการ “ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือน” ปีบัญชี 2560 – ปีบัญชี 2562 

 
   2.  ในรอบปีบัญชี 5 ปี สหกรณ์มีกิจกรรมการระดมหุ้นจากสมาชิก 

(1)   โครงการ “19 ปี ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปอย่างมั่นคง” ปีบัญชี 2558 
(2)   โครงการ “ออมเงิน ลุ้นทอง ฉลองสหกรณ์ครบรอบ 20 ปี” ปีบัญชี 2559 
(3)   โครงการ “ออมหุ้นปีหมูทอง สหกรณ์ครบรอบ 23 ปี” ปีบัญชี 2562 

 

           3. สหกรณ์มีการรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ เห็นความส าคัญของการออมเงิน 
    (1)  โครงการ “ส่งเสริมความรู้ : ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สู่ SMART CO-OP”  
    (2)    โครงการ “สหกรณ์เดย์<>การออกบูธให้ความรู้เชิญชวนสมัครสมาชิก” 
         (3)    การจัดท าวิดีทัศน์ “ออมทรัพย์วันเกิด” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด 
 

4.  ในรอบ 3 ปีบัญชี  สหกรณ์มีการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 
 (1)    โครงการ “วันออมแห่งชาติ”(วันท่ี 31 ต.ค. 61) 

                         (2)    ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจ าปี 2561 (ชสอ.)  
                         (3)    โครงการ “วันออมแห่งชาต”ิ(วันท่ี 30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62) 
  

     5.  ในรอบปีบัญชี  2563  สหกรณ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
(1)    โครงการชุมชนคนออมเงิน ปี 2562-2563 
(2)    โครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ฯ”วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (วันท่ี 3 – 28 ก.พ. 63) 

   (3)    โครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP” (วันท่ี 28 ต.ค. 62 - 29 พ.ย. 62) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมการออมยอดเย่ียมแห่งปี 2563 
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เงินออมของสมาชิก (บาท) 

ปีบัญชี 
จ านวนสมาชิก เงินออมของสมาชิก เงินออม 

(ราย) ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก รวมเงินออมของสมาชิก ต่อสมาชิก 
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 
2563 1,392 482,453,750.00 306,903,154.38 789,356,904.38 567,066.74 

   ค่าเฉล่ีย สอ.โดยรวม (peer group ปี 2562) 630,466.40 
 
 

 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุ้นตอ่สมาชิก 

เงินฝากตอ่สมาชิก 
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       บริการเงินกู้ 
 ตามแผนงานประจ าปี 2562 – 2564  พันธกิจท่ี 4  การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ  สหกรณ์มีนโยบายแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
และช่วยเหลือสมาชิก  โดยก าหนดรูปแบบการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของสมาชิก  ในขณะเดียวกัน  
สหกรณ์เล็งเห็นถึงความมั่นคงในระยะยาวของสมาชิกและองค์กร ในปีบัญชี 2563  สหกรณ์ก าหนดนโยบายดังน้ี 

1. โครงการ “เงินกู้คู่เงินออม”  สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกผู้กู้มีการออมหุ้นและออมเงินฝากไปพร้อม ๆ กัน และการส่งเสริมให้ท า
ประกันชีวิต(คุ้มครองสินเชื่อ) 

2. โครงการ “หมูทองลดหน้ี 3 เด้ง” ส่งเสริมให้สมาชิกมีการช าระหน้ีพิเศษเป็นรายเดือน และให้สมนาคุณพิเศษแก่สมาชิกท่ี
ด าเนินการตามโครงการ  

3. ปีน้ี ในช่วงเดือนมีนาคม  2563  มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สมาชิกและครอบครัวได้รับ
ผลกระทบด้านการด ารงชีพ  สหกรณ์ก าหนดนโยบายช่วยเหลือสมาชิกด้านค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของสมาชิกในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ดังน้ี 
(1) เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19  
(3) เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  
(4) คลินิกให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือกิจการของสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
4. ในระหว่างปีสหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้ 

(1) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1 และ วลัยลักษณ์เคหะ 2   
     เพื่อการอเนกประสงค์  และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ) ณ วันท่ี 2 มี.ค. 63 
(2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (สามัญท่ัวไป และสามัญโครงการฯ ท่ีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ขึ้นไป)  

ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 63  
 
 ปีบัญชี 2563  ให้บริการเงินกู้สมาชิก ดังนี้ 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้แก่    
 (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป     ให้กู้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด                

  (2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 18 งวด   
 

2.  เงินกู้สามัญ     เป็นเงินกู้ท่ีใช้บุคคลค้ าประกัน  ได้แก่ 
     (1) เงินกู้สามัญทั่วไป   ให้กู้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน  

156 งวด (สิทธิการกู้และการผ่อนช าระตามอายุการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการท าประกันชีวิต 
คุ้มครองสินเชื่อ) 

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

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

โครงการ ระยะเวลาโครงการ สัญญา ราย จ านวนเงิน (บาท) 
โครงการ “เงินกู้สามัญ-สู้ภัยโคโรนา (COVID-19)”  3 เม.ย. 63 – 31 ก.ค. 63 27  27 5,090,000.00  
โครงการ “เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)”  3 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 94  94 1,265,700.00  
โครงการ “เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID 19”  3 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 204  204 5,502,700.00 
โครงการผ่อนผันการช าระหนี้-ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19 5 พ.ค. 63 - 15 มิ.ย. 63 31  20 392,273.01 
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       บริการเงินกู้ 
 ตามแผนงานประจ าปี 2562 – 2564  พันธกิจท่ี 4  การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ  สหกรณ์มีนโยบายแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
และช่วยเหลือสมาชิก  โดยก าหนดรูปแบบการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของสมาชิก  ในขณะเดียวกัน  
สหกรณ์เล็งเห็นถึงความมั่นคงในระยะยาวของสมาชิกและองค์กร ในปีบัญชี 2563  สหกรณ์ก าหนดนโยบายดังน้ี 

1. โครงการ “เงินกู้คู่เงินออม”  สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกผู้กู้มีการออมหุ้นและออมเงินฝากไปพร้อม ๆ กัน และการส่งเสริมให้ท า
ประกันชีวิต(คุ้มครองสินเชื่อ) 

2. โครงการ “หมูทองลดหน้ี 3 เด้ง” ส่งเสริมให้สมาชิกมีการช าระหน้ีพิเศษเป็นรายเดือน และให้สมนาคุณพิเศษแก่สมาชิกท่ี
ด าเนินการตามโครงการ  

3. ปีน้ี ในช่วงเดือนมีนาคม  2563  มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สมาชิกและครอบครัวได้รับ
ผลกระทบด้านการด ารงชีพ  สหกรณ์ก าหนดนโยบายช่วยเหลือสมาชิกด้านค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของสมาชิกในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ดังน้ี 
(1) เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19  
(3) เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  
(4) คลินิกให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือกิจการของสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
4. ในระหว่างปีสหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้ 

(1) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1 และ วลัยลักษณ์เคหะ 2   
     เพื่อการอเนกประสงค์  และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ) ณ วันท่ี 2 มี.ค. 63 
(2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (สามัญท่ัวไป และสามัญโครงการฯ ท่ีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ขึ้นไป)  

ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 63  
 
 ปีบัญชี 2563  ให้บริการเงินกู้สมาชิก ดังนี้ 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้แก่    
 (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป     ให้กู้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด                

  (2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 18 งวด   
 

2.  เงินกู้สามัญ     เป็นเงินกู้ท่ีใช้บุคคลค้ าประกัน  ได้แก่ 
     (1) เงินกู้สามัญทั่วไป   ให้กู้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน  

156 งวด (สิทธิการกู้และการผ่อนช าระตามอายุการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการท าประกันชีวิต 
คุ้มครองสินเชื่อ) 

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

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

โครงการ ระยะเวลาโครงการ สัญญา ราย จ านวนเงิน (บาท) 
โครงการ “เงินกู้สามัญ-สู้ภัยโคโรนา (COVID-19)”  3 เม.ย. 63 – 31 ก.ค. 63 27  27 5,090,000.00  
โครงการ “เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)”  3 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 94  94 1,265,700.00  
โครงการ “เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID 19”  3 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 204  204 5,502,700.00 
โครงการผ่อนผันการช าระหนี้-ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19 5 พ.ค. 63 - 15 มิ.ย. 63 31  20 392,273.01 
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     (4) เงินกู้สามัญท่ีเป็นโครงการฯ  เป็นเงินกู้ท่ีคณะกรรมการด าเนินการมีมติเป็นครั้งคราว โดยเปิดให้บริการตามช่วงเวลา 
ท่ีก าหนดเท่าน้ัน  ในปีบัญชี 2563 เปิดให้บริการดังน้ี  1) เงินกู้สามัญ - เพื่อช าระหน้ี กยศ. / กรอ.          
2) เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  3) เงินกู้สามัญ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 
1/2563  4) เงินกู้สามัญ – เกษียณปลอดหน้ี(โครงการ 2/2560) และ 5) เงินกู้สามัญ-เพื่อการ
ปรับปรุงหน้ี  รวมท้ังหมด 116 สัญญา เป็นเงิน  91,505,000 บาท 

 
 3.  เงินกู้พิเศษ      เป็นเงินกู้ท่ีใช้มูลค่าหุ้น  เงินฝาก  และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย 

(1) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของหลักประกัน 1) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น ให้กู้ไม่เกิน 
4,000,000 บาท และ 2)  กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ให้กู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท  
ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด  เป็นลักษณะเงินกู้หมุนเวียน (เปิดวงเงินกู้ 1 ครั้ง มีอายุ 
การกู้ได้ 10 ปี) 

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

 (3) เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์   ให้กู้สงูสุดไม่เกิน 3,000,000  บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 240 งวด  
(4) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  กู้เพื่อการเกษตร วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท กู้เพื่อการพาณิชย์ วงเงินกู้ 
   ไม่เกิน  500,000  บาท  และผ่อนช าระไม่เกิน 156 งวด  

        (5) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ – อเนกประสงค์  เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเองและหรือของคู่สมรส  เพื่อช าระหน้ีเงินกู้                                   
ของสหกรณ์  ช าระหน้ีสถาบันการเงินอื่น  และหรือเพื่อการอเนกประสงค์อื่น ๆ  ได้รับ             
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ  เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะฯ (ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อการอเนกประสงค์)  

            ในระหว่างปีบัญชี 2563  สหกรณ์ให้บริการเงินกู้จ านวน 272,414,931.00 บาท  (714 ราย)  รายละเอียดดังนี้   
 
 
 
 

      

ประเภทเงินกู้ ยกมาต้นปี จ่ายเงินกู้ รับช าระหนี้ 
สิ้นปี 

คงเหลือ 
จ านวน 

สัญญา ราย 
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,243,832.58 9,448,300.00 6,512,022.58 4,180,110.00 226 205 
2.  เงินกู้สามัญ 591,925,519.68 116,534,000.00 109,503,158.98 598,956,360.70 689 490 
3.  เงินกู้พิเศษ 195,131,033.54 146,432,631.00 150,180,439.07 191,383,225.47 689 532 

รวม 788,300,385.80 272,414,931.00 266,195,620.63 794,519,696.17 1,604 สัญญา 

 
เพิ่มขึ้น 6,219,310.37 714 ราย 
คิดเป็น 0.79%  

ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 

รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
สรุปจ านวน (ราย)  คิดเป็น 

มีหนี้  ไม่มีหนี้ ทั้งหมด มีหนี้  ไม่มีหนี้ 
สมาชิก 792,695,704.16 693 449 1,142 60.68% 39.32% 

สมาชิกสมทบ 1,823,992.01 21 229 250 8.40% 91.60% 
รวม 794,519,696.17 714 678 1,392 51.29% 48.71% 

หน่วย : บาท 



 รายงานกิจการประจำาปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด I  21

 

21 
 

     

                   
สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท  และมีนโยบายก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามวตัถุประสงค์ ดังนี ้

ประเภท อัตราดอกเบีย้ 
(% ต่อปี) ประเภท อัตราดอกเบีย้ 

(% ต่อปี) 
 (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
     - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ไป 

 
6.45 

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

 
 

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

 
6.50 

              - ท าประกันชวีิต    
              - ไม่ท าประกันชวีิต 

5.55 
5.75 

           - ช าระเกิน 60 งวดเดือน ขึ้นไป 6.65        (3.2) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2/ 
              เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ – อเนกประสงค์ 

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

              - ไม่ท าประกันชวีิต 
6.05 
6.30      (2.4) เงินกู้สามัญโครงการฯ อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามแต่ละ
โครงการฯ 

       (3.3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชพี  6.00 
       (3.4) แบบหมุนเวียน 
              - กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น 
              - กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก 

 
6.15 

ดบ.งฝ. บวก 2 
         (3.5) เพื่อการอื่น ๆ  

              - เพือ่การอเนกประสงค์ 
              - เพือ่การปรับปรุงหนี้ 

 
6.50 
6.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนี้สินของสมาชิก 
ปี

บัญช ี
จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หนี้สินต่อสมาชิก 
(บาท) 

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 
2563 1,392 794,519,696.17 570,775.64 

ค่าเฉล่ีย สอ.โดยรวม  
(peer group ปี 2562) 

599,753.24 
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              ทุนสะสมต่าง ๆ สวัสดิการต่าง ๆ / การให้ความรู้ด้านวิชาการ  
                สหกรณ์ไดจ้ัดสรรทนุสะสมต่าง ๆ เพื่อรองรบัสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)  การพัฒนาบุคลากร  
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดดังนี้ 

                                 หน่วย : บาท 
รายการ ยกมาต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

ทุนสาธารณประโยชน์ 6,914,118.04 1,749,000.00 296,277.40 8,366,840.64 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,703,995.29 80,000.00 0.00 1,783,995.29 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 3,560,563.90 204,000.00 16,590.10 3,747,973.80 
ทุนเพื่อจัดให้มีส านักงาน 2,878,716.40 220,000.00 0.00 3,098,716.40 
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 8,254,190.04 1,800,000.00 57,608.82 9,996,581.22 
กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 5,752,835.51 1,020,000.00 39,649.33 6,733,186.18 
กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

รวมทั้งสิ้น 29,564,419.18 5,073,000.00 410,125.65 34,227,293.53 

 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,662,874.35 

คิดเป็น 15.77% 
 

                                                                          การใช้ประโยชน์ของเงินให้กู้                                                        (บาท) 
วัตถุประสงค์การขอกู้ ฉุกเฉิน สัญญา สามัญ สัญญา พิเศษ สัญญา รวม 

ใช้จ่ายส่วนตวั/ครอบครัว 3,913,800.00 150      120,076,200.00  419 123,990,000.00 
อุปโภคบริโภค (COVID-19) 5,502,700.00 204         5,502,700.00 
ซ้ือที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัย          136,900.00  1 136,900.00  
ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์       15,015,000.00  11  1,400,000.00  1 16,415,000.00  
สร้างบ้านเพื่อการเคหะสงเคราะห ์         1,778,931.00  2  1,778,931.00  
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์      9,432,000.00  16  2,710,500.00  4 12,142,500.00  
ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น           2,400,000.00  1 2,400,000.00  
ซ้ือยานพาหนะ     1,324,000.00  4        1,324,000.00  
เพื่อการศึกษา    850,000.00  4     99,300.00  3        949,300.00  
การลงทุนประกอบอาชีพ     6,970,000.00  12 2,782,200.00  8      9,752,200.00  
งานพิธีต่าง ๆ      420,000.00  1     420,000.00  
ช่วยเหลือครอบครัวและผู้อื่น     9,369,000.00  16    150,000.00  1      9,519,000.00  
ช าระหนี ้      31,800.00  1  72,296,000.00  79  13,629,800.00  36  85,957,600.00  
เพื่อการคลอดบุตร           160,000.00  2            160,000.00  
เพื่อการรักษาพยาบาล         7,800.00  1           7,800.00  
เพื่อการกีฬา           655,200.00  1        655,200.00  
เพื่อการท่องเท่ียว         698,000.00  14            698,000.00  
อื่น ๆ          605,800.00  6        605,800.00  

รวม 9,448,300.00  355 116,534,000.00  159 146,432,631.00  484  272,414,931.00  
     เป้าหมายระหว่างป ี 290,000,000.00 
     ต่ ากว่าเป้าหมาย 17,585,069.00 
     ผลส าเร็จ(%) 93.94 
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                                             จ านวนเงิน  296,277.40  บาท รายละเอียดดังนี ้

 

วัตถุประสงค์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
จ านวนเงิน 

(บาท) ประมวลภาพ 

1.  เพื่อสงเคราะห์การศพ  
    -  สมาชิกสมทบ  (รายละ 3,000 บาท จ านวน 2 ราย  เป็นเงิน 6,000 บาท) 
    -  บุตร/บิดา/มารดาของสมาชิก  
        (รายละ 3,000 บาท จ านวน 28 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท) 
 

90,000.00 

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

6,000.00       

3.  สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย   
     (รายละ 300 บาท  จ านวน 6 ราย) 

1,800.00 

 
4.  สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด   
     (รายละ 150 บาท  จ านวน 527 ราย)    
 
 
 
 

79,050.00  

5.  เพื่อการศึกษาบุตร สมาชิก/สมาชิกสมทบ  จ านวน 74 ทุน 
     -  มอบทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
        (1) ประถมศึกษา                 จ านวน  39  ทุน  เป็นเงิน 39,000 บาท 
        (2) มัธยมศึกษา/ปวช.           จ านวน  29  ทุน  เป็นเงิน 34,800 บาท 
        (3) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   จ านวน    6  ทุน  เป็นเงิน 10,800 บาท 

84,600.00  

6.  เพื่อการอื่น ๆ *  
    (ตามระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท) 

34,827.40  

 

รวมทั้งสิ้น 296,277.40  

*6. เพื่อการอื่น ๆ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประมวลภาพ 

 
6.1  เพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
      -  สนับสนุนรางวลักิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 “WU Green &   
         Fancy  สโมสรวลัยลักษณ์  (2,000 บาท)   
      -  สนับสนุนการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1,000 บาท)                
  

 
3,000.00 

                 

ทุนสาธารณประโยชน์ 
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                                             จ านวนเงิน  296,277.40  บาท รายละเอียดดังนี ้

 

วัตถุประสงค์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
จ านวนเงิน 

(บาท) ประมวลภาพ 

1.  เพื่อสงเคราะห์การศพ  
    -  สมาชิกสมทบ  (รายละ 3,000 บาท จ านวน 2 ราย  เป็นเงิน 6,000 บาท) 
    -  บุตร/บิดา/มารดาของสมาชิก  
        (รายละ 3,000 บาท จ านวน 28 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท) 
 

90,000.00 

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

6,000.00       

3.  สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย   
     (รายละ 300 บาท  จ านวน 6 ราย) 

1,800.00 

 
4.  สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด   
     (รายละ 150 บาท  จ านวน 527 ราย)    
 
 
 
 

79,050.00  

5.  เพื่อการศึกษาบุตร สมาชิก/สมาชิกสมทบ  จ านวน 74 ทุน 
     -  มอบทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
        (1) ประถมศึกษา                 จ านวน  39  ทุน  เป็นเงิน 39,000 บาท 
        (2) มัธยมศึกษา/ปวช.           จ านวน  29  ทุน  เป็นเงิน 34,800 บาท 
        (3) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   จ านวน    6  ทุน  เป็นเงิน 10,800 บาท 

84,600.00  

6.  เพื่อการอื่น ๆ *  
    (ตามระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท) 

34,827.40  

 

รวมทั้งสิ้น 296,277.40  

*6. เพื่อการอื่น ๆ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประมวลภาพ 

 
6.1  เพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
      -  สนับสนุนรางวลักิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 “WU Green &   
         Fancy  สโมสรวลัยลักษณ์  (2,000 บาท)   
      -  สนับสนุนการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1,000 บาท)                
  

 
3,000.00 

                 

ทุนสาธารณประโยชน์ 
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*6. เพื่อการอื่น ๆ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประมวลภาพ 

6.2  เพื่อการศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
      -  ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีสว่างวงศ์ จ.สงขลา  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
         โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด (1,000 บาท)   
      -  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีพุทธศักราช  
         2562  ณ วัดสุรชายาราม  จ.ราชบุรี  ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
         (1,000 บาท)   
      -  ทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัย- 
         วลัยลักษณ์  (2,000 บาท)   
      -  ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหญ้าปล้อง  จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ                      
         ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (1,000 บาท)  
      -  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วัดหนองหอย                   
         จ.ราชบุรี  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
         (500 บาท)   
      -  บริจาคเงินตามโครงการ “ปันบุญ อุ่นรัก” สมทบทุนงานฝังลูกนมิิต                            
         วัดปทุมธาราวาส จ.สงขลา ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ ากัด  
         (500 บาท) 
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคลองดิน จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับ                 
         อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (500 บาท)         
      -  ท าบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                         
         ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (500 บาท)  
      -  ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา  
         ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (500 บาท)  
      -  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี  
         ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (500 บาท)    
      -  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง จ.ตรัง  
         ร่วมกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนมุสหกรณ์                   
         ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (500 บาท)         
 

8,500.00 
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6.3  เพื่อการศึกษา การกฬีา 
      -  สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส าหรับ      
         โรงเรียนในท้องถิ่นชนบท รวมถึงกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอาหาร 
         กลางวันแก่เด็กผู้ยากไร้ในชนบท ณ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้า               
         นครหลวง จ.พิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ (300 บาท) 
      -  บริจาคเงินสนับสนนุโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายความหนาวให้น้องน้อย 
         บนดอยสูง คร้ังที่ 8 ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมอ่มยะ   
         จ.ตาก  ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (1,000 บาท) 
      -  สนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษา ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์ ประจ าปี 2563 
         (500 บาท)    
      -  มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนชุมชนสาธติวลัยลักษณ์พัฒนา                                
         จ.นครศรีธรรมราชในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพ สู่น้อง...จากพ่ีสหกรณ์  
         ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลใน  
         วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
         พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ  (5,000 บาท)  รวมกับเงิน  
         ของผู้ร่วมบริจาคสมทบ เป็นเงนิทั้งหมด 6,505 บาท 
  

 
6,800.00 

  

   

  

 
6.4  เพื่อการรักษาพยาบาล 
      -  บริจาคเงินสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”  ร่วมกับ  
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2,000 บาท)                     
      -  เข้าร่วม “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19” ของ                   
         ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด โดย มอบเงินสนับสนุน 
         ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทาง 
         การแพทย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธติวลัยลักษณ์พัฒนา  
         จ.นครศรีธรรมราช  (5,000 บาท)        
      -  ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากศุล สมทบทนุสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  
         โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลพล  (500 บาท)                 
      -  ท าบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราช  
         นครราชสีมา จ.นครราชสีมา  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ 
         มหาวิทยาลัย จ ากัด  (500 บาท)                     

 
8,000.00 

  

 

 
6.5  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านบ าบัดและฟื้นฟู 
      ทรัพยากรธรรมชาติ) 
      -  สหกรณ์จัดโครงการ “ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม”  โดยแจกถุงผ้าร่ม 
         ให้ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพ่ือน 
         มนุษย์”   

6,227.40 
 

6.6  เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านอื่น ๆ   
      -  ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสนับสนุน   
         โต๊ะจีน 1 โต๊ะ สหกรณ์การเกษตรนาบอน จ ากัด เป็นเจ้าภาพ   
 

2,300.00 
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6.3  เพื่อการศึกษา การกฬีา 
      -  สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส าหรับ      
         โรงเรียนในท้องถิ่นชนบท รวมถึงกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอาหาร 
         กลางวันแก่เด็กผู้ยากไร้ในชนบท ณ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้า               
         นครหลวง จ.พิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ (300 บาท) 
      -  บริจาคเงินสนับสนนุโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายความหนาวให้น้องน้อย 
         บนดอยสูง คร้ังที่ 8 ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมอ่มยะ   
         จ.ตาก  ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (1,000 บาท) 
      -  สนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษา ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์ ประจ าปี 2563 
         (500 บาท)    
      -  มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนชุมชนสาธติวลัยลักษณ์พัฒนา                                
         จ.นครศรีธรรมราชในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพ สู่น้อง...จากพ่ีสหกรณ์  
         ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลใน  
         วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
         พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ  (5,000 บาท)  รวมกับเงิน  
         ของผู้ร่วมบริจาคสมทบ เป็นเงนิทั้งหมด 6,505 บาท 
  

 
6,800.00 

  

   

  

 
6.4  เพื่อการรักษาพยาบาล 
      -  บริจาคเงินสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”  ร่วมกับ  
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2,000 บาท)                     
      -  เข้าร่วม “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19” ของ                   
         ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด โดย มอบเงินสนับสนุน 
         ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทาง 
         การแพทย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนสาธติวลัยลักษณ์พัฒนา  
         จ.นครศรีธรรมราช  (5,000 บาท)        
      -  ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากศุล สมทบทนุสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  
         โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลพล  (500 บาท)                 
      -  ท าบุญทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราช  
         นครราชสีมา จ.นครราชสีมา  ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ 
         มหาวิทยาลัย จ ากัด  (500 บาท)                     

 
8,000.00 

  

 

 
6.5  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านบ าบัดและฟื้นฟู 
      ทรัพยากรธรรมชาติ) 
      -  สหกรณ์จัดโครงการ “ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม”  โดยแจกถุงผ้าร่ม 
         ให้ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพ่ือน 
         มนุษย์”   

6,227.40 
 

6.6  เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านอื่น ๆ   
      -  ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสนับสนุน   
         โต๊ะจีน 1 โต๊ะ สหกรณ์การเกษตรนาบอน จ ากัด เป็นเจ้าภาพ   
 

2,300.00 
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  จ านวนเงิน  16,590.10  บาท  

                      หน่วย : บาท 
ประเภท จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 

 
1.  โครงการอบรม สัมมนา  (สหกรณ์เป็นผู้จัด) 
     -  โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ”  คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                               
        ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 10 ราย)                             
     -  โครงการ “จัดท าแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2564”  คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการ                        
        วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมอีโค่อินน์นครศรีธรรมราช  (ผู้เข้าร่วม 19 ราย)  

 
 

1,640.00 
 
 

6,029.60 

 
7,669.60 

2.    ประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการและฝ่ายจัดการฯ (ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ) 
     -  อบรมสัมมนาหลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการหักเงินให้กับสหกรณ์ – แนวทางการบังคบัคดี”   
        วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง                    
        จ.นครนายก (นายอัสรี ดาหาเล็ก)  
      

 
8,920.50 

 

8,920.50 

  ปีบัญชี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย Social distancing คณะกรรมการด าเนินการ 
มีนโยบายชะลอการจัดโครงการอบรม/สัมมนาตา่ง ๆ ให้กับสมาชิก รวมทั้งการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานอื่น ๆ ลดลง 

 
   การประชุม อบรม สัมมนา อื่น ๆ ที่เบิกจากงบประมาณรายจ่าย  จ านวนเงิน 3,533.00 บาท 

ประเภท 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ของเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคใต้ 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค  จ.ตรัง  (ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร)  
- โครงการ “สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ : ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอีโค่อินน์นครศรีธรรมราช  (กรรมการและฝ่ายจัดการฯ เข้าร่วม 19 ราย) 
- เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง โครงการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย                  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง                  
ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)    

1,382.00 
 

1,707.00 
 

444.00 
 
 

 
 
 

 
        จ านวนเงิน  57,608.82   บาท  

                                                  หน่วย : บาท 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  
(เริ่มคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2563 

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

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก 
(เร่ิมคุ้มครอง 30 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2564)  

56,657.02 

 
 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 

กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
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จ านวนเงิน  39,649.33   บาท  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
           การบริหารทั่วไป 
 1. สหกรณ์ได้รับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2563  โดยการประเมินผลการด าเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
“ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ระดับ ดีเลิศ (A)”   
 2. ผลประเมินการจัดชั้นการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
               3. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้ 
                  (1) รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” เนื่องในวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม)   
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) 
    (2) รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ าปี 2562 ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 
    (3) โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก 
(ประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่) ประจ าปี 2560  จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.)  
    (4) รางวัลต าแหน่ง “ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2558”  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ                                
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                  (5) รายงานกิจการประจ าปี ระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2556 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) 
                  (6) สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2555 
 

     หน่วย : บาท 

ที่ ชื่อ - สกุล 
เลขทะเบียน
สมาชิกที่ 

เงินบ าเหน็จสมาชิก 
เงินบ าเหน็จสมาชิก

เกษียณอายุ 
เงินบ าเหน็จสมาชิก

อาวุโส 
1. ว่าที่ ร.ต.นภดล พันธรักษ์ 389  5,000.00  
2. ผศ.ดร.นิวัต  เมืองแก้ว 480  4,000.00  
3. ผศ.ดร.สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว 079  5,000.00  
4. นายรัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์ 178 5,707.20   
5. นางกชนิภา  ปานจันทร์ 195 3,216.00   
6. นายพิเชษฐ์  ปานจันทร์ 611 1,726.13   
7. นายอุดม  พงษ์สวัสดิ ์ 006 6,000.00  9,000.00 

รวม  16,649.33 14,000.00 9,000.00 

เงินบ าเหน็จสมาชิก  :   
ให้ส าหรับสมาชิกที่ลาออกจากงานประจ า  และลาออกจากสหกรณ์ (รวมทั้งการเสียชีวิต) 
ก าหนดการจ่ายตามอายุสมาชิก  โดยมอีายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป 

เงินบ าเหน็จสมาชิกเกษยีณอาย ุ :   
ให้ส าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ   ก าหนดการจ่ายตามอายุสมาชกิ  โดยมอีายุการเป็นสมาชิก
ตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป 

เงินบ าเหน็จสมาชิกเกษยีณอาย ุ :   ให้สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์  และมอีายุตั้งแต่  65  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และตอ้งมีอายุ                                                      
การเป็นสมาชิกตั้งแต่  120  เดือนขึ้นไป    

กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก
สมาชิก 

การบริหารงาน 
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           การบริหารเงิน 
 ในการบริหารจัดการทางการเงิน สหกรณ์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินพร้อมวิเคราะห์ต้นทุนมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2559
ถึงปัจจุบัน  สหกรณ์ก าหนดนโยบายการให้สมาชิกกู้เงิน  โดยเพิ่มความระมัดระวัง ท้ังน้ี เพื่อการบริหารลูกหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ระบบการจ้างงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป  เป็นระบบสัญญาจ้างมากขึ้น(สายวิชาการและ สายปฏิบัติการ)  สหกรณ์ 
ต้องพึงระมัดระวังในการให้เงินกู้แก่สมาชิก   ส่งผลให้การบริการเงินกู้ต่ ากว่าเป้าหมาย   และตั้งแต่ปี 2560 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่องดังกราฟด้านล่างน้ี  ส่งผลให้ผลตอบแทนของสหกรณ์ลดลง 
  

การให้บริการเงินกู้ระหว่างปี 2559  - 2563  (ล้านบาท) 

 
                                                                                                                             

 
 
      จากแผนภูมิข้างต้น  ปีบัญชี 2559  - 2562 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากไม่เพียงพอ สหกรณ์ต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก  
แต่ปีบัญชี 2563 แผนภูมิเริ่มใกล้เคียงกัน เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก มากกว่าทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากเล็กน้อย  สหกรณ์เริ่มมีเงินทุนเพียงพอในการ
ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีเงินฝากเพิ่มขึ้น 38.99 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น  42.89 ล้านบาท  ในขณะท่ีการให้บริการ
เงินกู้เพิ่มขึ้นเพียง 6.22  ล้านบาท   สหกรณ์มีเงินเกินสภาพคล่อง  การด าเนินนโยบายในปีน้ีจึงต้องบริหารเงินเกินสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในระหว่างปีจึงมีการลงทุนเพิ่มค่อนข้างมาก และสหกรณ์ก าหนดนโยบายบริหารต้นทุนและเพิ่มรายได้ดังน้ี 

(ล้านบาท) 
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1. คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563  เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 มีมติปรับลด 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ออมทรัพย์ท่ัวไป, ออมทรัพย์วันเกิด, ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ,  ออมทรัพย์พิเศษ,  ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่)  และมีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ(เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1 และ วลัยลักษณ์เคหะ2,  เพื่อการอเนกประสงค์,  และเพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพ) โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
  2. คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563  เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 มีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ออมทรัพย์วันเกิด, ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ,  ออมทรัพย์พิเศษ,  ทวีทรัพย์)  และมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
(สามัญท่ัวไป และสามัญโครงการฯ ท่ีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ขึ้นไป) โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป   
  3.  นอกเหนือจากการให้บริการเงินกู้ ระหว่างปีสหกรณ์ฝากเงินและลงทุนเพิ่มจ านวน 72 ล้านบาท ได้แก่ 1) การซ้ือ
สลากออมสินระยะเวลา 3 ปี (4 ล้านบาท) 2) ฝากเงินกับสหกรณ์อื่น(40 ล้านบาท) 3) ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ.(5 ล้านบาท)  และ 4) ซ้ือหุ้นกู้
บริษัทเอกชน (23  ล้านบาท)  โดยการลงทุนในหุ้นกู้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง ข้อก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ลว. 3 ก.ค. 58  ก าหนดข้อ 3(6) ไว้ดังนี้ “(6) หุ้นท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ท่ีได้รับ             
การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์...” การลงทุนดังกล่าวสหกรณ์มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนแต่ละแหล่งจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้น         
บวกทุนส ารอง 
  4. การบริหารและติดตามหน้ีอย่างมีคุณภาพ ในปีบัญชี 2563 ไม่มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
 
 
 

  
           การฝากเงินสหกรณ์อื่น/การลงทุน 
 ในระหว่างปีบัญชี 2563 สหกรณฝ์ากเงินสหกรณ์อื่นและลงทุนเพิ่มจ านวน 68,001,330  บาท ดังนี้ 

1. สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ จ านวน 15 ล้านบาท 
2. สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสงขลา จ ากัด  ประเภทออมทรัพย์ จ านวน 25 ล้านบาท 
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั ประเภทประจ า 12 เดือน จ านวน 5 ล้านบาท 
4. หุ้นกู้บริษัทเอกชน ระยะเวลา 3 - 7 ปี จ านวน  23  ล้านบาท  
5. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไูทย จ ากัด จ านวน  1,330 บาท (ตามข้อบังคับฯ ก าหนด) 

 

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 30  กันยายน  2563 
รายการ  จ านวนเงิน(บาท) 

สินทรัพย์  933,808,773.05 
ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง 
(ทุนเรือนหุ้น = 482,453,750.00 ทุนส ารอง =  43,005,319.41) 

 525,459,069.41 

ที ่ การลงทุน จ านวนเงิน(บาท) 
สัดส่วนการลงทุน
ต่อสินทรัพย์ 

สัดส่วนการลงทุน 
ต่อหุ้น+ทุนส ารอง 

(1) การลงทุนในสหกรณ์อื่น 56,304,387.31 6.03% 10.72% 
(2) เงินลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด 23,000,000.00 2.46% 4.38% 
(3) เงินลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 23,013,060.00 2.46% 4.38% 
 รวม 102,317,447.31 10.96% 19.47% 
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1. คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563  เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 มีมติปรับลด 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ออมทรัพย์ท่ัวไป, ออมทรัพย์วันเกิด, ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ,  ออมทรัพย์พิเศษ,  ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่)  และมีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ(เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1 และ วลัยลักษณ์เคหะ2,  เพื่อการอเนกประสงค์,  และเพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพ) โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
  2. คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563  เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 มีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ออมทรัพย์วันเกิด, ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ,  ออมทรัพย์พิเศษ,  ทวีทรัพย์)  และมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
(สามัญท่ัวไป และสามัญโครงการฯ ท่ีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ขึ้นไป) โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป   
  3.  นอกเหนือจากการให้บริการเงินกู้ ระหว่างปีสหกรณ์ฝากเงินและลงทุนเพิ่มจ านวน 72 ล้านบาท ได้แก่ 1) การซ้ือ
สลากออมสินระยะเวลา 3 ปี (4 ล้านบาท) 2) ฝากเงินกับสหกรณ์อื่น(40 ล้านบาท) 3) ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ.(5 ล้านบาท)  และ 4) ซ้ือหุ้นกู้
บริษัทเอกชน (23  ล้านบาท)  โดยการลงทุนในหุ้นกู้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง ข้อก าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ลว. 3 ก.ค. 58  ก าหนดข้อ 3(6) ไว้ดังนี้ “(6) หุ้นท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ท่ีได้รับ             
การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์...” การลงทุนดังกล่าวสหกรณ์มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนแต่ละแหล่งจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้น         
บวกทุนส ารอง 
  4. การบริหารและติดตามหน้ีอย่างมีคุณภาพ ในปีบัญชี 2563 ไม่มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
 
 
 

  
           การฝากเงินสหกรณ์อื่น/การลงทุน 
 ในระหว่างปีบัญชี 2563 สหกรณฝ์ากเงินสหกรณ์อื่นและลงทุนเพิ่มจ านวน 68,001,330  บาท ดังนี้ 

1. สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ จ านวน 15 ล้านบาท 
2. สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสงขลา จ ากัด  ประเภทออมทรัพย์ จ านวน 25 ล้านบาท 
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั ประเภทประจ า 12 เดือน จ านวน 5 ล้านบาท 
4. หุ้นกู้บริษัทเอกชน ระยะเวลา 3 - 7 ปี จ านวน  23  ล้านบาท  
5. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไูทย จ ากัด จ านวน  1,330 บาท (ตามข้อบังคับฯ ก าหนด) 

 

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 30  กันยายน  2563 
รายการ  จ านวนเงิน(บาท) 

สินทรัพย์  933,808,773.05 
ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง 
(ทุนเรือนหุ้น = 482,453,750.00 ทุนส ารอง =  43,005,319.41) 

 525,459,069.41 

ที ่ การลงทุน จ านวนเงิน(บาท) 
สัดส่วนการลงทุน
ต่อสินทรัพย์ 

สัดส่วนการลงทุน 
ต่อหุ้น+ทุนส ารอง 

(1) การลงทุนในสหกรณ์อื่น 56,304,387.31 6.03% 10.72% 
(2) เงินลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด 23,000,000.00 2.46% 4.38% 
(3) เงินลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 23,013,060.00 2.46% 4.38% 
 รวม 102,317,447.31 10.96% 19.47% 
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5. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไูทย จ ากัด จ านวน  1,330 บาท (ตามข้อบังคับฯ ก าหนด) 

 

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 30  กันยายน  2563 
รายการ  จ านวนเงิน(บาท) 

สินทรัพย์  933,808,773.05 
ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง 
(ทุนเรือนหุ้น = 482,453,750.00 ทุนส ารอง =  43,005,319.41) 

 525,459,069.41 

ที ่ การลงทุน จ านวนเงิน(บาท) 
สัดส่วนการลงทุน
ต่อสินทรัพย์ 

สัดส่วนการลงทุน 
ต่อหุ้น+ทุนส ารอง 

(1) การลงทุนในสหกรณ์อื่น 56,304,387.31 6.03% 10.72% 
(2) เงินลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด 23,000,000.00 2.46% 4.38% 
(3) เงินลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 23,013,060.00 2.46% 4.38% 
 รวม 102,317,447.31 10.96% 19.47% 

 
 
 



30  I รายงานกิจการประจำาปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด

 

30 
 

 
เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

ที่ เงินฝากสหกรณ์อื่น ประเภท 
อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี) 
จ านวนเงิน(บาท) 

 สัดส่วนต่อ
สินทรัพย ์ 

 สัดส่วนต่อ
หุ้น+ทุนส ารอง  

(1) สอ.ต ารวจสงขลา  ออมทรัพย์ 3.25% 25,357,411.21 2.72% 4.83% 

(2) สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี  ออมทรัพย์ 1.00% 9,680.38 
0.58%  1.03% 

    ประจ า 24 เดือน 3.50% 5,401,301.08 

(3) สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช  ออมทรัพย์ 2.85% 15,000,000.00 
2.73% 4.86% 

    ประจ า 36 เดือน 4.25% 10,535,994.64 

      รวม 56,304,387.31 6.03% 10.72% 
 
 

                                     เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

ที ่ เงินลงทุน 
ครบ 

ก าหนด 

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ต่อปี) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

 สัดส่วน
ต่อ

สินทรัพย์  

 สัดส่วนต่อ 
หุ้น+ทุน
ส ารอง  

  เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด           

(1) หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง คร้ังที่ 7/2563 (A-) 15/11/66 3.20% 5,000,000.00 0.54% 0.95% 

(2) หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ คร้ังที่ 2/2563 (A+) 8/6/67 3.00% 2,000,000.00 0.21% 0.38% 

(3) 
หุ้นกู ้บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  
คร้ังที่ 1/2563 (A-) 

3/7/67 3.75% 5,000,000.00 0.54% 0.95% 

(4) หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) คร้ังที่ 1/2563 (A+) 20/2/68 3.15% 1,000,000.00 0.11% 0.19% 

(5) 
หุ้นกู ้บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  
คร้ังที่ 1/2563 (A-) 

19/8/68 3.10% 5,000,000.00 0.54% 0.95% 

(6) หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คร้ังที่ 1/2563 (A+) 5/6/70 3.40% 5,000,000.00 0.54% 0.95% 

  เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด           

(7) ตั๋วสัญญาใช้เงิน(12 เดือน) ชสอ. 1/7/2564 2.70% 5,000,000.00 
2.46% 4.38% 

  หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด     18,000,000.00 

(8) หุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด     1,000.00 0.00% 0.00% 

(9) หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด     12,060.00 0.00% 0.00% 

 
    รวม 46,013,060.00 4.93% 8.76% 

หมายเหตุ 
(1)-(6) เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด จ านวน 23 ลบ.  

      (7)-(9) เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด จ านวน 23.01 ลบ. 
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รายได้ธุรกิจหลักปี 2563 และ ปี 2562 

 

รายได้ธุรกิจหลัก 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึ้น 
(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,596,070.12 50,844,592.30 751,477.82 1.48 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,115,683.25 348,513.77 767,169.48 220.13 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,169,661.29 770,283.59 399,377.70 51.85 
  53,881,414.66 51,963,389.66 1,918,025.00 3.69  

                        

   
 
  จากแผนภมูิรายได้ธรุกิจหลักปี 2563 และ ปี 2562  จะเห็นว่ารายได้ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ไม่แตกต่างกนัมากนัก   
แต่รายไดด้อกเบี้ยเงินรับฝาก(เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น) และผลตอบแทนจากเงินลงทุน ปี 2563 มีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อน
ถึง 220.13%  และ  51.85%  ตามล าดับ  
 
 
 เงินทุนของสหกรณ ์
             สหกรณ์มุ่งเน้นเพ่ิมเงินทุนภายในต่อเนื่อง  เพ่ือลดต้นทุนโดยรวม และเพิ่มความม่ันคงและการเติบโต 
ระยะยาว ตัง้แต่ปีบญัชี 2559 – 2563  สหกรณมี์ทุนภายในสูงขึ้นตามล าดับ ปี 2563 มีเงินทุนภายในเป็นร้อยละ 97.46                
ของเงินทนุทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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% 
30/9/63 933.81 910.05 23.76 97.46% 2.54% 

เงินทุนภายนอก ประกอบด้วย เงินฝากสหกรณ์อื่น และหนี้สินอื่น ๆ (ยกเว้น ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย) 

 

(ล้านบาท) 



32  I รายงานกิจการประจำาปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำากัด

 

32 
 

หลักประกันแก่สหกรณ์ 
         1.  การด ารงสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550  
      สหกรณ์ก าหนดแผนงานด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่น้อยกว่า 2.00%  (ตามกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1.00%) ซ่ึงสหกรณ์
ยึดถือตามแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังน้ี  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
การด ารงสภาพคล่องฯ (ณ สิ้นปี) 2.31% 3.03% 4.17% 6.73% 10.60% 

การด ารงสภาพคล่องฯ (เฉลี่ยทั้งปี) 3.81% 2.68% 4.96% 4.72% 7.63% 
  
           2.  สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2563 ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์             
ได้ให้ความเห็นชอบ จ านวน 645 ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ระหว่างปีไม่มีการเบิกใช้เงินกู้   และ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 มีเงินกู้/วงเงินกูค้งเหลือ(รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น) ดังนี้ 
                        

แหล่งเงินกู้ 
วงเงินกู้/ 

เงินฝากสหกรณ์อื่น 
ณ 30 ก.ย. 63 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย 5,000,000.00 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน 5,000,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย 50,000,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 50,000,000.00 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น 110,000,000.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 30,000,000.00 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาว 30,000,000.00 
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น (ประจ า 36 เดือน) 20,000,000.00 

รวมวงเงินกู้ฯ 160,000,000.00 
*ขอกู้เงินจาก สอ.ม.มหิดล ลว. 23 ก.ย. 62 จ านวน 30.0 ลบ. ยังไม่ได้เบิกใช้ 

 
  3.  การเพ่ิมทุนส ารอง เพ่ือความมั่นคงของสหกรณ์  

   ทุนส ารองเป็นทุนรักษาระดับความม่ันคงของสหกรณ์ การน าเงินไปลงทุน (ตามมาตรา 62) หรือการกู้ยืมเงินภายนอก                     
ต้องค านึงถึงทุนส ารอง  ดังน้ัน สหกรณ์จึงให้ความส าคัญในการเพิ่มทุนส ารอง ดังน้ี  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เป้าหมายตามแผนงานสหกรณ์ >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% 

การจัดสรรก าไรเข้าทุนส ารองในปีบัญชี 15.36% 15.10% 15.25% 15.28% 15.01% 
 
 
 

ทุนส ารอง 
ยกมาต้นปี จัดสรรก าไรสุทธิ 

โอนเงินรอจ่ายคืน 
เข้าบัญชีทุนส ารอง* 

ยอดคงเหลือส้ินปี 

37,151,950.75 5,852,368.66 1,000.00 43,005,319.41 
  อัตราการเติบโต 15.76% 

*ตามประกาศฯ ที่ 18/2563  เร่ือง เงินรอจ่ายคืน (ประกาศ ณ วันที ่18/12/62) ตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ ป ี2562  
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กราฟแสดงการเติบโตของทุนส ารอง (ล้านบาท) 
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จ ำนวนกรรมกำร จ ำนวนคร้ังท่ี รวมท้ังหมด เข้ำประชุมจริง กำรเข้ำ (ปี 2562) (ปี 2561) (ปี 2560)
(รำย) ประชุม (รำย) (รำย) ร่วมประชุม กำรเข้ำร่วมประชุม กำรเข้ำร่วมประชุม กำรเข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ 15 13 195 171 87.69% 81.67% 80.56% 80.36%

จ ำนวนกรรมกำร จ ำนวนคร้ังท่ี รวมท้ังหมด เข้ำประชุมจริง กำรเข้ำ (ปี 2562) (ปี 2561) (ปี 2560)
(รำย) ประชุม (รำย) (รำย) ร่วมประชุม กำรเข้ำร่วมประชุม กำรเข้ำร่วมประชุม กำรเข้ำร่วมประชุม

1 คณะกรรมการอ านวยการ 5 8 40 36 90.00%

2 คณะกรรมการเงินกู้ 5 12 60 55 91.67%

3 คณะกรรมการศึกษาฯ 5 6 30 27 90.00%

4 คณะท างานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ฯ 5 5 25 25 100.00%

5 คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ 5 2 10 10 100.00%

6 คณะกรรมการบริหารบุคคลฯ 7 1 7 6 85.71%

7 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ 4 1 4 3 75.00%

8 คณะท างานพ้ืนท่ีส านักงานสหกรณ์ 5 2 10 9 90.00%

จ ำนวน 8 คณะ 37 186 171 91.94% 84.47% 86.60% 91.54%

ท่ี คณะกรรมกำร

ท่ี คณะกรรมกำร

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมของกรรมการประจ าปี 2563 

 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการด าเนินการและคณะกรรมการอื่น ๆ ชุดที่ 24 

(ประจ าเดือน ธ.ค. 62 – ต.ค. 63) 

   

     หน่วย : ร้อยละ 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ด าเนินการ อ านวยการ เงินกู้ ศึกษาฯ 
1 อาจารย์ ดร.อัตนันท ์ เตโชพิศาลวงศ์ ประธานกรรมการ 81.82 100.00   
2 ผศ.ดร.วันชาติ   ปรีชาติวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 90.91  90.00  
3 ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี รองประธานกรรมการคนที่ 2 100.00   100.00 
4 น.ส.สุคนธ์ คงผอม เหรัญญิก 100.00 63.33   
5 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 90.91 100.00   
6 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ กรรมการ 100.00  90.00  
7 นายกรกช บุญอมร กรรมการ 90.91   100.00 
8 นายธมยศ ไกรนรา กรรมการ 90.91  100.00  
9 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร กรรมการ 81.82   100.00 
10 นายวรเทพ ไกรเทพ กรรมการ 100.00 100.00   
11 นางวรรณพร หริรักษ์ กรรมการ 100.00  90.00  
12 อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร กรรมการ 63.64   83.33 
13 ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ กรรมการ 90.91   66.67 
14 นางกาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล เลขานุการ 90.91 100.00   
15 นายธวัชชัย ประดู่ ผู้ช่วยเลขานุการ 90.91  100.00  

การมีส่วนร่วมของกรรมการ 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2563 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2563 
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                                                                                                   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562     
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น   

เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการฯ  ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว               
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม          (     )    รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
                      (     )    รับรองโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 

หน้าท่ี.................................เดิม................................................แกไ้ขเป็น............................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

หน้าท่ี.................................เดิม................................................แก้ไขเป็น............................................ 
.................................................................................................................... ......................................................................................... 

หน้าท่ี.................................เดิม................................................แกไ้ขเป็น............................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 2 
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                                                                                                   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562     
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น   

เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการฯ  ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว               
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม          (     )    รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
                      (     )    รับรองโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 

หน้าท่ี.................................เดิม................................................แกไ้ขเป็น............................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

หน้าท่ี.................................เดิม................................................แก้ไขเป็น............................................ 
.................................................................................................................... ......................................................................................... 

หน้าท่ี.................................เดิม................................................แกไ้ขเป็น............................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 2 
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 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                      3.1 ผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปบีัญชี 2563 
 สหกรณ์เสนอผลการด าเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีบัญชี 2563 ดังนี ้
  

สถานะการเงินโดยย่อ 
 

รายการ 
ณ วันที่ 30/9/63 ณ วันที่ 30/9/62 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) % 

สินทรัพย์รวม 933,808,773.05 837,814,162.19 95,994,610.86 11.46 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 90,428,871.26 28,386,260.00 62,042,611.26 218.57 
    เงินลงทุน 46,013,060.00 18,011,730.00 28,001,330.00 155.46 
    เงินให้กู้แก่สมาชิก 794,519,696.17 788,300,385.80 6,219,310.37 0.79 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 2,847,145.62 3,115,786.39 (268,640.77) (8.62) 
หนี้สินรวม 332,388,480.47 292,532,179.60 39,856,300.87 13.62 
    เงินรับฝาก 326,903,154.38 287,908,874.65 38,994,279.73 13.54 
    หน้ีสินอื่น ๆ 5,485,326.09 4,623,304.95 862,021.14 18.65 
ทุนของสหกรณ์ 601,420,292.58 545,281,982.59 56,138,309.99 10.30 
    ทุนเรือนหุ้น 482,453,750.00 439,565,580.00 42,888,170.00 9.76 
    ทุนส ารอง 43,005,319.41 37,151,950.75 5,853,368.66 15.76 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 34,227,293.53 29,564,419.18 4,662,874.35 15.77 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 41,733,929.64 39,000,032.66 2,733,896.98 7.01 

 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) % 
รายได้ 54,319,504.62 52,342,356.15 1,977,148.47 3.78 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,596,070.12 50,844,592.30 751,477.82 1.48 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,115,683.25 348,513.77 767,169.48 220.13 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,169,661.29 770,283.59 399,377.70 51.85 
รายได้อื่น ๆ 438,089.96 378,966.49 59,123.47 15.60 
ค่าใช้จ่าย 12,585,574.98 13,342,323.49 (756,748.51) (5.67) 
ดอกเบี้ยจ่าย 8,195,501.74 9,190,446.85 (994,945.11) (10.83) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,390,073.24 4,151,876.64 238,196.60 5.74 
ก าไรสุทธิ 41,733,929.64 39,000,032.66 2,733,896.98 7.01 
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ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

รายการ 
ปีบัญชี 2563 มากกว่า(น้อยกว่า)  

ผลการด าเนินงาน ประมาณการ 
จ านวนเงิน  (บาท) % 

จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) 
รายได้ 54,319,504.62 53,810,000.00 509,504.62 0.95 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,596,070.12 51,700,000.00 (103,929.88) (0.20) 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,115,683.25 780,000.00 335,683.25 43.04 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,169,661.29 929,000.00 240,661.29 25.91 
รายได้อื่น ๆ 438,089.96 401,000.00 37,089.96 9.25 
ค่าใช้จ่าย 12,585,574.98 13,810,000.00 (1,224,425.02) (8.87) 
ดอกเบี้ยจ่าย 8,195,501.74 8,930,000.00 (734,498.26) (8.23) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,910,194.82 4,390,000.00 (479,805.18) (10.93) 
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 479,878.42 490,000.00 (10,121.58) (2.07) 
ก าไรสุทธิ 41,733,929.64 40,000,000.00 1,733,929.64 4.33 

 
การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์ปีบัญชี 2563   

ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  (ถัวเฉลี่ยกันได้)  และการใช้จ่ายจริง/จัดซื้อจริง   
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม ใช้จริง หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอร์   (Server) 1 70,000.00 70,000.00 0.00 

 
ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี  
(เครื่องเดิมซ้ือ 3/7/58) ไม่ได้จัดซ้ือเน่ืองจาก 
server ยังใช้งานได้ดี 

2 คอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00 19,300.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี  
(เครื่องเดิม ปี 2550 และปี 2552)   
ซ้ือ 1 เครื่อง ทดแทนคอมพิวเตอร์ปี 2550  
ท่ีช ารุด/เลิกใช้ 

3 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00 0.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี (เครื่องเดิม 
ปี 2552) ไม่ได้จัดซ้ือ  เนื่องจากเครื่องพิมพ์
ยังใช้งานได้ดี 

  รวม    160,000.00 19,300.00    
 
 

ผลการด าเนินงานสหกรณ์   เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ ประจ าปีบัญชี 2563 

ที ่ รายการ 
เป้าหมาย/

ประมาณการ 
ผลการด าเนินงาน 

มากกว่า(น้อยกว่า)
เป้าหมาย 

สูงกว่า(ต่ ากว่า) 
เป้าหมาย(%) 

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  150 104 (46) ราย (30.67) 
2 ทุนเรือนหุ้น 48.00 50.59 2.59  ลบ. 5.40  
3 เงินรับฝาก 645.00 669.49 24.49  ลบ. 3.80  
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 290.00 272.41 (17.59) ลบ. (6.07) 
5 ก าไรสุทธิ 40.00 41.73 1.73  ลบ. 4.33  
6 รายได้ 53.81 54.32 0.51  ลบ. 0.95  
7 ค่าใช้จ่าย 13.81 12.59 (1.22) ลบ. (8.83) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

รายการ 
ปีบัญชี 2563 มากกว่า(น้อยกว่า)  

ผลการด าเนินงาน ประมาณการ 
จ านวนเงิน  (บาท) % 

จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) 
รายได้ 54,319,504.62 53,810,000.00 509,504.62 0.95 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,596,070.12 51,700,000.00 (103,929.88) (0.20) 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,115,683.25 780,000.00 335,683.25 43.04 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,169,661.29 929,000.00 240,661.29 25.91 
รายได้อื่น ๆ 438,089.96 401,000.00 37,089.96 9.25 
ค่าใช้จ่าย 12,585,574.98 13,810,000.00 (1,224,425.02) (8.87) 
ดอกเบี้ยจ่าย 8,195,501.74 8,930,000.00 (734,498.26) (8.23) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,910,194.82 4,390,000.00 (479,805.18) (10.93) 
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 479,878.42 490,000.00 (10,121.58) (2.07) 
ก าไรสุทธิ 41,733,929.64 40,000,000.00 1,733,929.64 4.33 

 
การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์ปีบัญชี 2563   

ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  (ถัวเฉลี่ยกันได้)  และการใช้จ่ายจริง/จัดซื้อจริง   
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม ใช้จริง หมายเหตุ 
1 คอมพิวเตอร์   (Server) 1 70,000.00 70,000.00 0.00 

 
ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี  
(เครื่องเดิมซ้ือ 3/7/58) ไม่ได้จัดซ้ือเน่ืองจาก 
server ยังใช้งานได้ดี 

2 คอมพิวเตอร์ 2 25,000.00 50,000.00 19,300.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี  
(เครื่องเดิม ปี 2550 และปี 2552)   
ซ้ือ 1 เครื่อง ทดแทนคอมพิวเตอร์ปี 2550  
ท่ีช ารุด/เลิกใช้ 

3 เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 40,000.00 40,000.00 0.00 ตั้งส ารองอุปกรณ์ท่ีอายุเกิน 5 ปี (เครื่องเดิม 
ปี 2552) ไม่ได้จัดซ้ือ  เนื่องจากเครื่องพิมพ์
ยังใช้งานได้ดี 

  รวม    160,000.00 19,300.00    
 
 

ผลการด าเนินงานสหกรณ์   เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ ประจ าปีบัญชี 2563 

ที ่ รายการ 
เป้าหมาย/

ประมาณการ 
ผลการด าเนินงาน 

มากกว่า(น้อยกว่า)
เป้าหมาย 

สูงกว่า(ต่ ากว่า) 
เป้าหมาย(%) 

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  150 104 (46) ราย (30.67) 
2 ทุนเรือนหุ้น 48.00 50.59 2.59  ลบ. 5.40  
3 เงินรับฝาก 645.00 669.49 24.49  ลบ. 3.80  
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 290.00 272.41 (17.59) ลบ. (6.07) 
5 ก าไรสุทธิ 40.00 41.73 1.73  ลบ. 4.33  
6 รายได้ 53.81 54.32 0.51  ลบ. 0.95  
7 ค่าใช้จ่าย 13.81 12.59 (1.22) ลบ. (8.83) 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานระหว่างปี เทียบกับเป้าหมาย ประจ าปี 2563 
 

 
 

สูงกว่าค่า  0  หมายถึง  สูงกว่าประมาณการเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 
ต่ ากว่าค่า  0  หมายถึง  ต่ ากว่าประมาณการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 
(รายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 รายงานไว้ในวาระที่  5.3) 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
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 3.2 การรับสมาชิกใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบญัชี 2563 
    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที ่ 

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

       การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ประจ าปีบญัช ี2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   

ทั้งหมดจ านวน 104 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 2071 – 2174  รายละเอียดดังนี้   
 

รายละเอียด 
สมาชิก       สมาชิกสมทบ 

รวม  ชาย   หญิง หน่วยงาน   รวม  
(ราย) (ราย) 

สมาชิกยกมาต้นปี 1,077 246  1,323  482 840 1 1,323  
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 58 46 104 35 69 - 104  
สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 28 (28) -         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (3) 3 -         
สมาชิกลาออกระหว่างปี (18) (17) (35) (15) (20)  - (35) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,142  250 1,392  502 889 1 1,392  
 

(1)การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ราย 
สมาชิกสมทบท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 11 
สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป 17 

(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชิกสมทบ 
 

สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 3 
รวม 31 

 
      สมาชกิและสมาชกิสมทบขาดสมาชิกภาพ 
   ประจ าปีบญัชี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีสมาชิก จ านวน 18 ราย  และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 17 ราย  ขาดสมาชิกภาพ ด้วยเหตผุลดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 

เหตุผลการออก ราย 
 เสียชีวติ (สมาชิกสมทบ) 2 
 ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  15 
 เกษียณอายุ 1 
 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  5 
 น าเงินไปลงทุนท่ีอื่น  6  
 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสมทบ 1 
 อื่น ๆ 5  

รวม 35 
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 3.2 การรับสมาชิกใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบญัชี 2563 
    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที ่ 

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

       การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ประจ าปีบญัช ี2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   

ทั้งหมดจ านวน 104 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 2071 – 2174  รายละเอียดดังนี้   
 

รายละเอียด 
สมาชิก       สมาชิกสมทบ 

รวม  ชาย   หญิง หน่วยงาน   รวม  
(ราย) (ราย) 

สมาชิกยกมาต้นปี 1,077 246  1,323  482 840 1 1,323  
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 58 46 104 35 69 - 104  
สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 28 (28) -         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (3) 3 -         
สมาชิกลาออกระหว่างปี (18) (17) (35) (15) (20)  - (35) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,142  250 1,392  502 889 1 1,392  
 

(1)การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ราย 
สมาชิกสมทบท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 11 
สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป 17 

(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชิกสมทบ 
 

สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 3 
รวม 31 

 
      สมาชกิและสมาชกิสมทบขาดสมาชิกภาพ 
   ประจ าปีบญัชี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) มีสมาชิก จ านวน 18 ราย  และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 17 ราย  ขาดสมาชิกภาพ ด้วยเหตผุลดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม 

เหตุผลการออก ราย 
 เสียชีวติ (สมาชิกสมทบ) 2 
 ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  15 
 เกษียณอายุ 1 
 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  5 
 น าเงินไปลงทุนท่ีอื่น  6  
 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสมทบ 1 
 อื่น ๆ 5  

รวม 35 
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 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2563 
  ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  มีมติแต่งตั้งให้      
อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์  และ ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2563 ท้ังน้ี ตั้งแต่วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
น้ัน 
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลาเป็นล าดับมา  โดยได้สรุป 
ผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563  ดังน้ี 
.  
เรียน    ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 จึงใคร่ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุป ดังน้ี 
 

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

หลักฐานท่ีใช้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
(4) เพื่อทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
(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. ผลการตรวจสอบ 

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

(1) การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป 
จากการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป ดังน้ี 
(1.1) สหกรณ์ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวม ถึงมติของท่ีประชุมใหญ่และมติ

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 
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การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนงาน เป้าหมายและกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังด้านการเติบโต  
การบริหารจัดการระบบงานภายใน กิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก                    
โดยสหกรณ์ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  และมีการ 
พบปะสมาชิกตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านการจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วม เช่น โครงการ 
“เสริมความรู้ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์” เป็นการจัดท าคลิป Motion Graphics เสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการ  และอุดมการณ์สหกรณ์                  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี เว็บไซต์สหกรณ์  facebook  และช่องยูทูปของสหกรณ์ และ มีการจัดท า Line Official Account เป็นต้น 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

- ด้านสินเชื่อ เช่น โครงการ “เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม” โครงการ “เงินกู้สามัญ-             
 สู้ภัยโคโรนา (COVID-19)” และ โครงการ “เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19” เป็นต้น 
- ด้านการออมเงิน เช่น โครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP” โครงการ “วันออมแห่งชาติ” และ  
 โครงการ “Anniversary 24th  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด” 
การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานให้กับสหกรณ์  

เช่น การก าหนดนโยบายให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการฯ เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสหกรณ์อย่างน้อยวาระละ 1 หลักสูตรต่อคน  
รวมถึง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและกรรมการ และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มีการบริหารงาน  
การบริการ อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกได้อย่างดี จึงมีการจัดท าการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์ 

 
(2) การตรวจสอบด้านการเงิน 

ในปี 2563 สหกรณ์ได้มีนโยบายในการรักษาเงินสดย่อยเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้และมียอดเงินสดคงเหลือถูกต้อง 
ตรงตามบัญชี ณ วันท่ีตรวจนับ นอกจากน้ี การจ่ายเงินทุกครั้งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกบัญชีในส่วนของ
เงินสดและเงินฝากธนาคารไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

ยกเว้น ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ธนาคารออมสินหน่วยให้บริการย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันท่ี 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป น้ัน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจ านวน          
เงินสดย่อยในมือชั่วคราว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก จนกว่าธนาคารออมสิน หน่วยบริการมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จะเปิดท าการปกติ 

ท้ังน้ี สหกรณ์ยังคงปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินสดย่อยได้อย่างเหมาะสม และการบันทึกบัญชีได้มีการบันทึกอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 
(3) การตรวจสอบด้านสินเชื่อ 

  จากการตรวจสอบสัญญาและการจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินให้กู้สามัญ และเงินให้กู้พิเศษแก่สมาชิก พบว่า สหกรณ์ได ้
ปฏิบัติงานตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ เงินอย่างครบถ้วน โดย ปีบัญชี 2563               
สหกรณ์ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและเปรียบเทียบผลส าเร็จกับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2563 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
                                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหว่างปี 

คงเหลือ 
เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) ให้กู้เพิ่ม ช าระคืน 

เงินกู้ฉุกเฉิน 1,243,832.58  9,448,300.00  6,512,022.58  4,180,110.00  5,000,000.00  188.97 
เงินกู้สามัญ 591,925,519.68  116,534,000.00  109,503,158.98  598,956,360.70  110,000,000.00  105.94 
เงินกู้พิเศษ 195,131,033.54  146,432,631.00  150,180,439.07  191,383,225.47  175,000,000.00  83.68 

รวม 788,300,385.80  272,414,931.00  266,195,620.63  794,519,696.17  290,000,000.00  93.94 
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การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนงาน เป้าหมายและกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังด้านการเติบโต  
การบริหารจัดการระบบงานภายใน กิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก                    
โดยสหกรณ์ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  และมีการ 
พบปะสมาชิกตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านการจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วม เช่น โครงการ 
“เสริมความรู้ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์” เป็นการจัดท าคลิป Motion Graphics เสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการ  และอุดมการณ์สหกรณ์                  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี เว็บไซต์สหกรณ์  facebook  และช่องยูทูปของสหกรณ์ และ มีการจัดท า Line Official Account เป็นต้น 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

- ด้านสินเชื่อ เช่น โครงการ “เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม” โครงการ “เงินกู้สามัญ-             
 สู้ภัยโคโรนา (COVID-19)” และ โครงการ “เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19” เป็นต้น 
- ด้านการออมเงิน เช่น โครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP” โครงการ “วันออมแห่งชาติ” และ  
 โครงการ “Anniversary 24th  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด” 
การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานให้กับสหกรณ์  

เช่น การก าหนดนโยบายให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการฯ เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสหกรณ์อย่างน้อยวาระละ 1 หลักสูตรต่อคน  
รวมถึง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและกรรมการ และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มีการบริหารงาน  
การบริการ อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกได้อย่างดี จึงมีการจัดท าการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์ 

 
(2) การตรวจสอบด้านการเงิน 

ในปี 2563 สหกรณ์ได้มีนโยบายในการรักษาเงินสดย่อยเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้และมียอดเงินสดคงเหลือถูกต้อง 
ตรงตามบัญชี ณ วันท่ีตรวจนับ นอกจากน้ี การจ่ายเงินทุกครั้งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกบัญชีในส่วนของ
เงินสดและเงินฝากธนาคารไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

ยกเว้น ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ธนาคารออมสินหน่วยให้บริการย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันท่ี 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป น้ัน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ จึงมีการเปล่ียนแปลงจ านวน          
เงินสดย่อยในมือชั่วคราว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก จนกว่าธนาคารออมสิน หน่วยบริการมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จะเปิดท าการปกติ 

ท้ังน้ี สหกรณ์ยังคงปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินสดย่อยได้อย่างเหมาะสม และการบันทึกบัญชีได้มีการบันทึกอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 
(3) การตรวจสอบด้านสินเชื่อ 

  จากการตรวจสอบสัญญาและการจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินให้กู้สามัญ และเงินให้กู้พิเศษแก่สมาชิก พบว่า สหกรณ์ได ้
ปฏิบัติงานตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินอย่างครบถ้วน โดย ปีบัญชี 2563               
สหกรณ์ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและเปรียบเทียบผลส าเร็จกับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2563 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
                                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหว่างปี 

คงเหลือ 
เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) ให้กู้เพิ่ม ช าระคืน 

เงินกู้ฉุกเฉิน 1,243,832.58  9,448,300.00  6,512,022.58  4,180,110.00  5,000,000.00  188.97 
เงินกู้สามัญ 591,925,519.68  116,534,000.00  109,503,158.98  598,956,360.70  110,000,000.00  105.94 
เงินกู้พิเศษ 195,131,033.54  146,432,631.00  150,180,439.07  191,383,225.47  175,000,000.00  83.68 

รวม 788,300,385.80  272,414,931.00  266,195,620.63  794,519,696.17  290,000,000.00  93.94 
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จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า สหกรณ์มีการให้กู้ประเภทต่าง ๆ สูงกว่าเป้าหมายด าเนินการท่ีตั้งไว้ ยกเว้นเงินกู้ พิเศษท่ีมีผลส าเร็จ 
83.68% เน่ืองจากสหกรณ์ ได้ตั้งเป้าหมายด าเนินงานในปีน้ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในภาพรวมของการปล่อยกู้ท้ังหมดเกิดผลส าเร็จ 93.94%             
ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนท่ีมีผลส าเร็จ 87.36% 

 
(4) การตรวจสอบด้านการลงทุน 

จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์น าเงินทุนไปใช้ใน 4 ส่วนหลัก คือ 1) การปล่อยกู้ให้กับสมาชิก 2) การลงทุนในหุ้น(ชสอ.)  
3) ฝากสถาบันการเงิน  และ 4) ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  ซ่ึงในปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีการลงทุนเพิ่มเติมโดยมีเอกสารหลักฐานการลงทุนและ
บันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 
รายการ  ยอดยกมา   ลงทุนเพิ่ม   ยอดคงเหลือ 

ประเภท ฝากสถาบันการเงิน/ สลากออมสิน       
สลากออมสิน -     4,000,000.00      4,000,000.00  
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (ออมทรัพย์)           9,480.99             199.39           9,680.38  
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (ประจ า 24 เดือน)     5,001,301.08        400,000.00      5,401,301.08  
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด (ประจ า 36 เดือน)    10,104,250.00        431,744.64    10,535,994.64  
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด (ออมทรัพย์) -   25,357,411.21    25,357,411.21  
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด (ออมทรัพย์) -   15,000,000.00    15,000,000.00  

รวม   15,115,032.07    45,189,355.24    60,304,387.31  
ประเภท เงินลงทุน       

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัด    18,000,000.00  -   18,000,000.00  
หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานีจ ากัด           1,000.00  -          1,000.00  
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยจ ากัด         10,730.00           1,330.00          12,060.00  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (12 เดือน) -     5,000,000.00      5,000,000.00  
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง คร้ังที่ 7/2563 -     5,000,000.00      5,000,000.00  
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ คร้ังที่ 2/2563 -     2,000,000.00      2,000,000.00  
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คร้ังที่ 1/2563 -     5,000,000.00      5,000,000.00  
หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น คร้ังที่ 1/2563 -     5,000,000.00      5,000,000.00  
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ คร้ังที่ 1/2563 -     5,000,000.00      5,000,000.00  
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) คร้ังที่ 1/2563 -     1,000,000.00      1,000,000.00  

รวม   18,011,730.00    28,001,330.00    46,013,060.00  
 
 

(5) การตรวจสอบด้านการรับฝากเงิน 
ได้ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนเงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ  ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่  

พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและเอกสารประกอบการฝาก/ถอนไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยมีรายละเอียดเงินรับฝากประจ าปี 2563 ดังต่อไปน้ี 
                                                                                                                                  (หน่วย : บาท) 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหว่างปี 

คงเหลือ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

รับฝากงวดนี้ ถอน บาท % 
ออมทรัพย์ 22,550,477.99 53,963,969.60 35,523,880.56 40,990,567.03 18,440,089.04  81.77  
ออมทรัพย์พิเศษ 110,778,169.99 45,701,042.95 51,287,312.05 105,191,900.89 (5,586,269.10) (5.04) 
ทวีทรัพย์ 121,180,526.67 559,909,527.59 533,119,167.80 147,970,886.46 26,790,359.79  22.11  
ทรัพย์ประดู่ 13,399,700.00 9,919,500.00 10,569,400.00 12,749,800.00 (649,900.00) (4.85) 

รวม 267,908,874.65 669,494,040.14 630,499,760.41 306,903,154.38 38,994,279.73  14.56  
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รำยได้
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 50,844,592.30 51,596,070.12 751,477.82 1.48 51,700,000.00        99.80

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 348,513.77 1,115,683.25 767,169.48 220.13 780,000.00            143.04

ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,283.59 1,169,661.29 399,377.70 51.85 929,000.00            125.91

รายได้อ่ืนๆ 378,966.49 438,089.96 59,123.47 15.60 401,000.00            109.25

รวมรำยได้ 52,342,356.15 54,319,504.62 1,977,148.47 3.78 53,810,000.00        100.95

ค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบ้ียจ่าย 9,190,446.85 8,195,501.74 (994,945.11) (10.83) 8,930,000.00          91.77

ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 3,722,464.72 3,910,194.82 187,730.10 5.04 4,390,000.00          89.07
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 429,411.92 479,878.42 50,466.50 11.75 490,000.00            97.93

รวมค่ำใช้จ่ำย 13,342,323.49 12,585,574.98 (756,748.51) (5.67) 13,810,000.00        91.13

ก ำไรสุทธิ 39,000,032.66 41,733,929.64 2,733,896.98 7.01 40,000,000.00        104.33

ผลส ำเร็จ (%)รำยกำร
ปีบัญชี 2562 

(บำท)
ปีบัญชี 2563 

(บำท)
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) %

ประมำณกำรปีบัญชี 
2563 (บำท)

  จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า ในภาพรวม สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 14.56% และหากเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2563 จ านวน 645,000,000 บาท จะเห็นว่าสหกรณ์มีการรับฝากเงินในงวดน้ีจ านวน 669,494,040.14 บาท 
คิดเป็นผลส าเร็จ 103.80%  ซ่ึงถือว่าสหกรณ์ประสบความส าเร็จด้านการรับฝากเงิน โดยมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด                
ซ่ึงเงินฝากประเภทออมทรัพย์มีหลากหลายบัญชี ประกอบด้วย ออมทรัพย์ท่ัวไป ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ และออมทรัพย์ 
plus จึงท าให้มียอดเงินฝากที่สูงกว่าบัญชีอื่น ๆ  
  นอกจากน้ี สหกรณ์ยังมีการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นเป็นระยะเวลา 36 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (หรืออัตรา
ดอกเบี้ย 1% ต่อป ีกรณีถอนคืนก่อนครบก าหนด) จ านวน 20,000,000 บาท 
 

(6) การตรวจสอบด้านหนี้สิน 
ในปี 2563 สหกรณ์ไม่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม ดังน้ัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จึงไม่มีหน้ีสินในส่วนของ

การกู้ยืมเงิน 
 

(7) การตรวจสอบด้านทุน 
จากการตรวจสอบเอกสารการช าระค่าหุ้นของสมาชิกพบว่า สหกรณ์ได้มีการบันทึกบัญชี และมีเอกสารประกอบอย่าง

ครบถ้วน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  โดยในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเรือนหุ้น ดังน้ี 
 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหว่างปี 

คงเหลือ 
เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) เพิ่มขึ้น ลดลง 

จ านวนสมาชิก/
สมาชิกสมทบ (คน) 

1,323 104 35 1,392 150 69.33 

ทุนเรือนหุ้น (บาท) 439,565,580.00 50,594,260.00 7,706,090.00 482,453,750.00  48,000,000.00  105.40 
 
ถึงแม้สหกรณ์จะมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 104 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นผลส าเร็จ 69.33%  แต่เมื่อ

พิจารณาในยอดทุนเรือนหุ้นจะเห็นว่ามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ คิดเป็นผลส าเร็จ 105.40% 
 

(8) การตรวจสอบด้านทรัพย์สิน 
ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีการซื้อสินทรัพย์ 1 รายการ คือ คอมพิวเตอร์ราคา 19,300 บาท และมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

เดิม 5 รายการ โดยมีการบันทึกรายการในทางบัญชีและเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลในงบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปีก่อนและประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2563 พบว่ามีผลต่างและผลส าเร็จดังน้ี  
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รำยได้
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 50,844,592.30 51,596,070.12 751,477.82 1.48 51,700,000.00        99.80

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 348,513.77 1,115,683.25 767,169.48 220.13 780,000.00            143.04

ผลตอบแทนจากการลงทุน 770,283.59 1,169,661.29 399,377.70 51.85 929,000.00            125.91

รายได้อ่ืนๆ 378,966.49 438,089.96 59,123.47 15.60 401,000.00            109.25

รวมรำยได้ 52,342,356.15 54,319,504.62 1,977,148.47 3.78 53,810,000.00        100.95

ค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบ้ียจ่าย 9,190,446.85 8,195,501.74 (994,945.11) (10.83) 8,930,000.00          91.77

ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 3,722,464.72 3,910,194.82 187,730.10 5.04 4,390,000.00          89.07
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 429,411.92 479,878.42 50,466.50 11.75 490,000.00            97.93

รวมค่ำใช้จ่ำย 13,342,323.49 12,585,574.98 (756,748.51) (5.67) 13,810,000.00        91.13

ก ำไรสุทธิ 39,000,032.66 41,733,929.64 2,733,896.98 7.01 40,000,000.00        104.33

ผลส ำเร็จ (%)รำยกำร
ปีบัญชี 2562 

(บำท)
ปีบัญชี 2563 

(บำท)
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) %

ประมำณกำรปีบัญชี 
2563 (บำท)

  จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า ในภาพรวม สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 14.56% และหากเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2563 จ านวน 645,000,000 บาท จะเห็นว่าสหกรณ์มีการรับฝากเงินในงวดน้ีจ านวน 669,494,040.14 บาท 
คิดเป็นผลส าเร็จ 103.80%  ซ่ึงถือว่าสหกรณ์ประสบความส าเร็จด้านการรับฝากเงิน โดยมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด                
ซ่ึงเงินฝากประเภทออมทรัพย์มีหลากหลายบัญชี ประกอบด้วย ออมทรัพย์ท่ัวไป ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ และออมทรัพย์ 
plus จึงท าให้มียอดเงินฝากที่สูงกว่าบัญชีอื่น ๆ  
  นอกจากน้ี สหกรณ์ยังมีการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นเป็นระยะเวลา 36 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (หรืออัตรา
ดอกเบี้ย 1% ต่อป ีกรณีถอนคืนก่อนครบก าหนด) จ านวน 20,000,000 บาท 
 

(6) การตรวจสอบด้านหนี้สิน 
ในปี 2563 สหกรณ์ไม่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม ดังน้ัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จึงไม่มีหน้ีสินในส่วนของ

การกู้ยืมเงิน 
 

(7) การตรวจสอบด้านทุน 
จากการตรวจสอบเอกสารการช าระค่าหุ้นของสมาชิกพบว่า สหกรณ์ได้มีการบันทึกบัญชี และมีเอกสารประกอบอย่าง

ครบถ้วน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  โดยในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเรือนหุ้น ดังน้ี 
 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหว่างปี 

คงเหลือ 
เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) เพิ่มขึ้น ลดลง 

จ านวนสมาชิก/
สมาชิกสมทบ (คน) 

1,323 104 35 1,392 150 69.33 

ทุนเรือนหุ้น (บาท) 439,565,580.00 50,594,260.00 7,706,090.00 482,453,750.00  48,000,000.00  105.40 
 
ถึงแม้สหกรณ์จะมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 104 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นผลส าเร็จ 69.33%  แต่เมื่อ

พิจารณาในยอดทุนเรือนหุ้นจะเห็นว่ามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ คิดเป็นผลส าเร็จ 105.40% 
 

(8) การตรวจสอบด้านทรัพย์สิน 
ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีการซื้อสินทรัพย์ 1 รายการ คือ คอมพิวเตอร์ราคา 19,300 บาท และมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

เดิม 5 รายการ โดยมีการบันทึกรายการในทางบัญชีและเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลในงบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปีก่อนและประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2563 พบว่ามีผลต่างและผลส าเร็จดังน้ี  
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 จากข้อมลูจะเห็นว่าสหกรณ์มีรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.78% คิดเป็นผลส าเร็จ 100.95%  ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายรวมลดลง 5.67% เนื่องจากมีการช าระหน้ีท าให้ค่าดอกเบี้ยจ่ายลดลง ส่งผลให้ในปี 2563 มีก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 7.01%  
ซ่ึงหากพิจารณาในภาพรวม สหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยมีผลส าเร็จ 104.33%  

 
5. รายการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2563  ดังน้ี 
(1) ข้อสังเกตในเรื่องของ กระแสเงินสดเข้าท่ีมากกว่ากระแสเงินสดออก ส่งผลให้สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในสัดส่วนท่ีค่อนข้าง

สูง โดยเงินสดท่ีเข้ามาในสหกรณ์น้ันได้มีต้นทุนทางการเงินท่ีต้องจ่ายให้กับเจ้าของเงิน แต่ในส่วนของเงินสดท่ีน าไปลงทุนเพื่อให้ได้ มาซ่ึง
ผลตอบแทนน้ันอยู่ในสัดส่วนท่ีน้อย จึงเสนอแนะให้สหกรณ์พิจารณาการลงทุนเพิ่มในสถาบัน/หลักทรัพย์ท่ีมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีมากขึ้น เพียงพอต่อการช าระต้นทุนทางการเงิน และน าผลก าไรท่ีเกิดขึ้นมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของสหกรณ์ได ้

(2) ส าหรับการลงทุนของสหกรณ์ ในรอบระยะเวลาบัญชี พบว่า ส่วนใหญ่มีการลงทุนในหุ้นกู้จ านวน 23 ล้านบาท ซ่ึงลักษณะ
ของหุ้นกู้มีความเสี่ยง ดังน้ัน สหกรณ์ควรระมัดระวังในการเลือกลงทุนในหุ้นกู้จากสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและมีสถานะการเงินท่ีมั่ นคง            
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ 

   
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ศริิพร  สว่างอารียร์ักษ ์
ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชดา  สุวรรณเกิด 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 


