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ต่างๆ	ในเอกสารเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี

        คณะผู้จัดท�า

                 มกราคม 2563



สารบัญ
หน้า

ค�าน�า	 	 	

สารบัญ	 	 	

หนังสือขออนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น		 1

หนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2561	 2

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 3

สารจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 4

สารจากหัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น	 5

สารจากประธานคณะกรรมการด�าเนินการ	 6

คณะกรรมการด�าเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�ากัด	 7

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�ากัด	 9

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11

	 1.1		รายงานผลการด�าเนินคดีของสหกรณ์	 12

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 13 

	 2.1		รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2561		 14	

	 2.2	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	1/2562	 31

	 2.3	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	2/2562	 61

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562 82 

	 3.1	 รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2562	 83	

	 3.2	 รายงานจ�านวนสมาชิกเข้า	-	ออก	ระหว่างปี	พ.ศ.	2562	 93	

	 3.3	 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์	ประจ�าปี	2562	 94

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      98 

	 4.1		พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ		 99	

	 	 และผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	2563

	 4.2	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562			 105	

	 4.3	 พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ	ประจ�าปี	2562			 124	

	 4.4	 พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่าย	ประจ�าปี	2563			 125	

	 4.5	 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม	หรือการค�้าประกันประจ�าปี	2563				 147	

	 4.6	 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2563			 148	

	 4.7	 พิจารณาการตัดหนี้สูญ		 149	

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   151





รายงานประจำาปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 1



รายงานประจำาปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด2



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	จ�ากัด	ซึ่งด�าเนินกิจการมาด้วยดี	ตลอดปี	2562	ขอชื่นชมคณะกรรมการด�าเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ	และเจ้าหน้าที่	ที่ได้บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มี

ความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับ	ท�าให้สหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ	กล่าวคือ	

สามารถท�าให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	จะเห็นได้จากสหกรณ์จัดให้มีกิจกรรม	

และสวัสดกิารต่างๆ	ให้กบัสมาชิก	เช่น	ทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ	สวัสดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิ	

สวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์ครอบครวัของสมาชกิผูเ้สยีชวิีต	สวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการท�าศพ

ของสมาชิก	คู่สมรส	บิดา	มารดา	และบุตร	และยังส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้กับสมาชิก	

เพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้แนวทางในการด�าเนินชีวิตตามพระราชด�าริของ

ในหลวงรชักาลที	่9	ทีมุ่ง่หวงัให้ประชาชนทกุระดับได้มคีณุภาพชวีติท่ีดีข้ึน	รวมท้ังส่งเสริมให้สมาชกิ

มีการออมเงินในรปูแบบต่างๆ	ตามหลกัการและอดุมการณ์ของสหกรณ์	ผมขอแสดงความยนิดแีละ

ขอขอบคณุสมาชกิทกุท่านทีม่คีวามตัง้ใจสนบัสนนุกจิการของตนเองให้มคีวามแขง็แกร่งและมัน่คง	

ด้วยระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 สุดท้ายนี้	 ขอส่งความปรารถนาดี	และขอชื่นชมต่อความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�ากัด	และขอฝากให้สมาชิกทุกท่านได้น้อมน�าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของในหลวงรัชกาลท่ี	 9	มาประพฤติให้มีความพอเพียง	 ไม่น้อย	 ไม่มากเกินไป	 ในนามของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขออวยพรให้สหกรณ์มีความเป็นปึกแผ่น	มั่นคง	ท�าประโยชน์ให้กับสังคม	

และสมาชิก	มุ ่งไปสู ่ความส�าเร็จ	 ตามวัตถุประสงค์	 ธ�ารงไว้ซ่ึงระบบสหกรณ์ท่ีดี	 มีคุณภาพ	 

และคุณธรรมตลอดไป

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น



	 เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�ากัด	จัดให้มีการประชุมใหญ่

สามญัประจ�าปี	2562	ถอืเป็นความส�าเรจ็ของสหกรณ์ทีด่�าเนนิกจิการครบรอบปีบญัช	ีก่อนอืน่ต้อง

ขอชื่นชมผลการด�าเนินงานในรอบหน่ึงปีบัญชีที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จ�ากัด	 ได้รับมาตรฐานสหกรณ์	 ระดับดีเลิศ	จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	และการจัดชั้นสหกรณ	์ 

ระดับช้ัน	1	 เป็นสหกรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง	สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมการด�าเนินงานมากกว่า 

ร้อยละ	70	และผ่านเกณฑ์การประเมินการควบคมุภายใน	จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์	ระดบัดมีาก

	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของสหกรณ์	 

ขออวยพรให้การด�าเนินงานของสหกรณ์มีความมั่นคงก้าวหน้า	 มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 

ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ	กฎหมาย	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา	และรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของ

องค์กร	โดยค�านึงถึงสมาชิกผู้ถือหุ้นของสหกรณ์เป็นส�าคัญ

นางวราลักษณ์	กลบวรรัตน์

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สารจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



	 เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�ากัด	 ได้ด�าเนินกิจการมา 

ครบรอบปีบญัช	ี2562	และได้ก�าหนดวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2562	ขึน้ในวนัที	่25	มกราคม	

2563	ผมขอชื่นชมการบริหารงานของสหกรณ์ในแต่ละรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา	ดังจะเห็นว่าสหกรณ ์

มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก	ส่งเสริม

การสร้างวินัยทางการเงิน	และส่งเสริมการออม	จะน�ามาซ่ึงความมั่นคงในระยะยาวให้กับสมาชิก	

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์

	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น	ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของสหกรณ	์ 

และพร้อมเป็นส่วนหนึง่ในการร่วมมอืพฒันาระบบบญัช	ีและระบบการควบคมุภายในของสหกรณ์ 

ให้เกิดความเข้มแขง็	โปร่งใส	เนือ่งในโอกาสทีส่หกรณ์จดัให้มกีารประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	

ขออวยพรให้การด�าเนินงานของสหกรณ์มีความมั่นคง	ก้าวหน้า	และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไป	 

เพื่อสามารถอ�านวยประโยชน์ให้มวลสมาชิกสืบต่อไป

นายภาสกร		เลาหวณิช

หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สารจากหัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น



สารจากประธานคณะกรรมการด�าเนินการ
ชุดที่ ่ 40

	 เรยีน	สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยขอนแก่น	จ�ากดั	ท่ีเคารพทุกๆ	ท่าน	ในรอบปี
บัญชี	2562	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	40	ได้ร่วมกันบริหารงานโดยยึดประโยชน์
ของสมาชิกเป็นหลักมาโดยตลอด	สหกรณ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการหรือการอ�านวย
ความสะดวกกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	การปรับปรุงอาคารส�านักงาน	การน�าเอาระบบดิจิทัล 
มาใช้การลดอัตราดอกเบี้ย	ฯลฯ	และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลง	 
การด�าเนินการตามแนวทางเหล่านั้น	ท�าให้สหกรณ์ของพวกเราได้รับการยอมรับและมีบุคลากรมา
สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น	 มีการน�าเงินมาฝากมากขึ้นโดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 
รวมถงึความต้องการในการซือ้หุน้เพิม่เตมิกม็มีากขึน้จนสหกรณ์ต้องก�าหนดมาตรการในการควบคมุ
และจ�ากัดการซื้อหุ้นเพิ่ม	ทั้งนี้ก็เพื่อท�าให้สหกรณ์ของพวกเรายังคงสถานภาพการเป็นองค์กรท่ี 
มุ่งช่วยเหลือเกื้อกูลกันในมวลหมู่สมาชิกเป็นส�าคัญนั่นเอง	นอกจากนั้นเนื่องจากสหกรณ์มีเงินฝาก
จากสมาชิกเพิ่มมากขึ้น	 จึงท�าให้เราสามารถน�าเงินจ�านวนหนึ่งไปฝากยังสหกรณ์อื่นๆ	ที่ให ้
ผลตอบแทนที่	สูงกว่า	รวมถึงการให้สหกรณ์แห่งอื่นกู้ยืมด้วยท�าให้เรามีรายได้จากธุรกิจส่วนนี ้
หลายล้านบาท	และจากความต้องการด้านสินเชื่อของสมาชิกที่มีเพิ่มมากขึ้น	คณะกรรมการได้มี
การพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกตามที่ศักยภาพของท่านมี	ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้จะเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์	จากผลการด�าเนินงานใน	ปี	2562	จะเห็นได้ว่าผลการด�าเนินงานของ
สหกรณ์มีผลก�าไรท่ีเพิ่มมากข้ึน	ขณะเดียวกันทุนเรือนหุ้นของสมาชิก	ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย	 
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความมั่นคงมากขึ้นเช่นกัน
	 คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดท่ี	40	มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจในการบรหิารงานมาอย่างต่อเนือ่ง	
และให้ความส�าคัญกบัสมาชกิทุกคน	โดยในอนาคตเรามเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้สามญั
ไม่ให้	เกนิกว่าร้อยละ	5.50	ต่อปี	เพือ่ให้สมาชกิมเีงินครองชพีเหลือเพ่ิมสูงข้ึน	ท้ายสุดคณะกรรมการ
ด�าเนินการ	ชุดที่	 40	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่ท�าให้สมาชิกม ี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกได้ตลอดไป

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ
ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด
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รายงานผลการดำาเนินคดีของสหกรณ์วาระที่ 1.1

1. คดีแพ่ง

คดีที่่ คดีแพ่ง จำานวน ผลการดำาเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณ์ฟ้องสมาชิกที่ผิดนัด 

ช�าระหนี้ (ขาดส่งช�าระหนี ้

เกิน 3 เดือนขึ้นไป)

 20 คดี คดีหมายเลขด�า    4 คดี

คดีหมายเลขแดง 16 คดี

2. คดีอาญา

คดีที่่ คดีอาญา จำานวน ผลการดำาเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณ์ฟ้องผู้ที่ท�าให้สหกรณ ์

เสียหาย 

1 คดี - คดีหมายเลขแดง 1 คดี อยู่ระหว่าง

สืบพยาน

3. การบังคับคดี (คดีแพ่ง)

คดีที่่ คดีแพ่ง จำานวน ผลการดำาเนินคดี หมายเหตุ

1. คดีผิดนัดช�าระหนี้ ที่มีการ 

สืบทรัพย์บังคับคดี และ 

เจ้าพนักงานบังคับคดี  

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์

87 คดี คดีหมายเลขแดง 87 คดี
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ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562วาระที่ 3.1

 3.1.1 ผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ 

   ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่40 ได้บรหิารงานโดยยดึหลกัการ และ

อุดมการณ์ของสหกรณ์ บริหารงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

เป็นหลกั ซึง่ปรากฏผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

 ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการอำานวยการ

 ในรอบปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการอ�านวยการได้ด�าเนินการบริหารงานตามนโยบาย 

การบริหารงานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตามประมาณการที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามัญ โดยเน้นถึงความประหยัด โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก  

ท้ังด้านการบริการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก การปรับปรุงสถานท่ี และจัดท�าระบบท่ีสามารถเข้าถึง

ข้อมูลของสมาชิกรายบุคคล โดยได้ด�าเนินการตามมติคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 40 ดังนี้

 1.  ได้ด�าเนนิการต่อเตมิอาคารส�านกังาน สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ�ากดั ให้สมาชกิ

ที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก อบอุ่นใจในการติดต่อที่ดีขึ้น

 2. จัดหาเครื่องมือ อ�านวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิก โดยจัดท�าระบบบัตรคิว ส�าหรับ

สมาชิกที่มาใช้บริการด้านต่างๆ กับสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นในการมารับบริการ 

จากสหกรณ์

 3.  จดัท�าระบบเว็บไซต์แสดงผลข้อมลูสมาชกิแบบ Real time เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบัสมาชกิ

ในการตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองบนระบบออนไลน์  

 4.  จัดท�าระบบ LINE Official Account ของสหกรณ์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการ

เข้าถงึข้อมูล ข่าวสาร ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว และจะท�าการพฒันาประยกุต์ใช้งาน 

เพือ่เชือ่มต่อกบัระบบสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพและข้อมลูต่างๆ ของตวัเองต่อไป

 5.  จากผลการด�าเนินการมาในรอบ 1 ปีจะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีผลก�าไรเพิ่มขึ้น นั้นหมายถึง 

สมาชิกมีความเชื่อมั่นและมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังค�าขวัญที่ว่า “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง”

     ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการเงินกู้

 การด�าเนินงานของคณะกรรมการเงินกู้ในรอบปีที่ผ่านมาเน้นการให้บริการภายใต้คติพจน์ที่ว่า  

“เงินกู้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ลัดคิว” คณะกรรมการเงินกู้ยังคงปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ

ด�าเนินการในการให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกตามสมควร

ในหลักการ นอกจากนี้ในรอบปีท่ีผ่านมาทางคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ได้จัดโครงการย้ายหนี้จาก ชพค.  

มาสู่สหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการกู้เงินฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ยังได้มีการ

ปรับปรุงระเบียบการให้เงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป อีกทั้งจัด 

รายการวิทยุ “รายการเงินทองต้องรู้” ด�าเนินรายการโดย อาจารย์พีระพงษ์ แพงไพรี ทางสถานีวิทยุ
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กระจายเสยีงมหาวทิยาลยัขอนแก่น FM 103 MHz. (https://radio.kku.ac.th) เพจรายการเงนิทองต้องรู้ 

(https://web.facebook.com/รายการเงินทองต้องรู)้ เพื่อให้สมาชิกและบุคคลท่ัวไปมีความรู้ในเรื่อง 

ของการเงินมากข้ึน โดยรายการมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังสามารถหมดหนี้ได้ก่อนเกษียณอายุและมีเงินออม 

เพื่อใช้หลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2562 หรือแม้แต่ระเบียบที่มีการแก้ไขและปรับปรุง

 ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ เน้นการประชาสมัพนัธ์ให้ความรูเ้กีย่วกบับทบาทหน้าที่

ของสมาชิก สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 2562 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อบังคับ ฉบับ พ.ศ. 2562 ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ  

ของสหกรณ์ พร้อมทัง้ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการด�าเนนิงานให้สมาชกิได้รบัทราบผ่านหลายช่องทาง 

เช่น จดหมายข่าว สลิปเงินเดือน และเว็บไซต์สหกรณ์ www.coopkku.com E-Mail Address :  

Coopkku@gmail.com และยงัได้ออกสญัจรพบปะบคุลากรและสมาชิกสหกรณ์เพือ่สือ่สารท�าความเข้าใจ 

ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และเชิญชวนบุคลากรที่ยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก ท�าให ้

มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 454 คน 

 นอกจากนั้นคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ยังได้จัดสวัสดิการมอบทุนส่งเสริม 

การศึกษาบุตรสมาชิก จ�านวน 1,287 ทุน จ�านวนเงิน 2,215,600.00 บาท โครงการสานสัมพันธ์และ 

มอบเงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกแก่ผู้เกษียณ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 149 ราย จ�านวนเงิน 

3,277,400.00 บาท โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ด้านชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคเีพือ่สมทบทนุบรูณะซ่อมแซมระบบประปาทีม่อีายกุารใช้งาน

เกอืบ 50 ปี ของชาวบ้านโนนเมอืง ต�าบลดงลงิ อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ ์ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย

ชาวอ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแก่น และยงัร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น เช่น ประเพณี

สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีทอดกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ด้านการพฒันา ได้มกีารพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ โดยการจัดฝึกอบรมทางวชิาการ 

และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์ 

ชุมนุมสหกรณ์ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นต้น

 3.1.2 ผลการดำาเนินงานทั่วไป
    การด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 40 ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  
มกีารบรหิารงานตามนโยบายการบรหิารงานเพือ่มุ่งเน้นให้เกดิประสิทธภิาพประสิทธผิลของการปฏบิติังาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อ
ความเจริญเติบโตของสหกรณ์เห็นได้จากผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ผลการด�าเนินงานในรอบ 5 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี

พ.ศ.

สมาชิก

(คน)

ทุน

เรือนหุ้น
ทุนสำารอง

ทุนสะสม

ตามข้อบังคับ

ทุนดำาเนิน

การ

เงินรับฝาก

จากสมาชิก

เงินให้กู้

แก่สมาชิก
กำาไรสุทธิ 

2558 7,029 1,224.43 159.75 3.84 1,474.37 951.75 2,052.67 86.34

2559 7,178 1,354.75 168.38 5.24 1,624.42 1,237.13 2,134.84 96.04

2560 7,404 1,475.65 178.24 6.51 1,767.48 1,333.29 2,426.51 107.06

2561 7,661 1,613.57 189.06 7.20 1,934.50 1,469.07 2,979.96 124.67

2562 7,845 1,760.38 201.60 7.78 2,101.37 1,676.21 3,398.82 131.60

     

 ในปี พ.ศ. 2562 สหกรณ์มีสมาชิกสามัญ 

จ�านวน 6,915 คน สมาชิกสมทบ จ�านวน 930 คน 

รวมเป็น 7,845 คน สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 

2561 จ�านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40

 ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องท�าให้เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

สหกรณ์มทุีนเรือนหุน้จ�านวน 1,760,384,316.75 

บาท เพิ่มขึ้นจากป ี พ.ศ. 2561 จ�านวน 

146,805,426.75 คิดเป็นร้อยละ 9.10

    ทุนส�ารองของสหกรณ์ ในช่วงเวลา 5 ปี 

มอีตัราทีเ่พ่ิมขึน้โดยตลอด ท�าให้ในปี พ.ศ. 2562 

สหกรณ์มทีนุส�ารองทัง้สิน้ 201,605,032.01 บาท 

เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 12,542,228.55  

บาท คิดเป็นร้อยละ 6.63
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 ทุนด�าเนินการของสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 

2562 มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,101,372,138.15 บาท

เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ป ี  พ . ศ .  2 5 6 1  จ� า น ว น 

166,866,803.30  บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 

 ยอดเงินรับฝากของสมาชิก ในปี พ.ศ. 

2562 เม่ือสิน้เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 1,676,212,856.16 บาท เพิ่มข้ึนจาก 

ปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 206,502,836.92 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.05

 ยอดเงนิให้กู้แก่สมาชกิในระหว่างปี พ.ศ. 

2562 เท่ากับ 3,398,826,223.10 บาท เงินให้กู้

แก ่สมาชิก เ พ่ิมข้ึนจากป ี 2561 จ�านวน 

419,263,301.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.07

   สหกรณ์ มกี�าไรสุทธเิมือ่สิน้ปี พ.ศ. 2562  

จ�านวน 131,601,634.56 บาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 6,933,295.14 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 5.56
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ตารางที่ 2 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562

รายการ
2561

(บาท)

2562

(บาท)

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

%(บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว 1,613,578,890.00 1,760,384,316.75 146,805,426.75 9.10

ทุนสะสมตามข้อบังคับ, 

ระเบียบอื่นๆ

7,195,301.95 7,781,154.82 585,852.87 8.14

ทุนส�ารอง 189,062,803.46 201,605,032.01 12,542,228.55 6.63

ทุนด�าเนินการ 1,934,505,334.85 2,010,372,138.15 166,866,803.30 8.62

เงินรับฝากจากสมาชิก 1,469,710,019.24 1,676,212,856.16 206,502,836.92 14.05

เงินให้กู้แก่สมาชิก (สุทธิ) 2,979,562,621.63 3,398,826,223.10 419,263,601.47 14.07

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 124,668,339.43 131,601,634.56 6,933,295.14 5.56

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  ในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา คณะกรรมการด�าเนนิการได้มกีารส่งเสรมิการออม ตามหลกัการ และ

อดุมการณ์ของสหกรณ์ ก�าหนดให้อัตราดอกเบ้ียท่ีสงูกว่าสถาบนัการเงนิอืน่ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของสมาชกิ  

ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ประจ�าปี พ.ศ. 2562

วันที่

ประเภท

ออมทรัพย์

(ร้อยละ)

ออมทรัพย์

พิเศษ

(ร้อยละ)

ประจ�า 12 

เดือน

(ร้อยละ)

ประจ�า 24 

เดือน

(ร้อยละ)

เงินฝากทวีสิน

(ร้อยละ)

20 ก.ย. 60 – 31 ธ.ค. 62 1.50 2.50 2.75 3.25 3.00

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค.63 1.50 2.40 2.75 3.25 3.00

 เงินรับฝากจากสมาชิกในปี 2562 สหกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก และเชื่อมั่นในสหกรณ์

เพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเงินฝากคงเหลือ ปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562

ประเภท
2561

(บาท)

2562

(บาท)

เพิ่ม (ลด) 

(บาท)

เพิ่ม (ลด) 

%

ออมทรัพย์ 57,583,553.65 61,264,804.32 3,681,250.67 6.39

ออมทรัพย์พิเศษ 1,193,306,022.04 1,312,949,925.22 119,643,903.18 10.03

ประจ�า 213,551,739.79 297,221,674.59 83,669,934.80 39.18

ทวีสิน 6,478,500.00 6,016,000.00 (462,500.00) (7.14)

รวม 1,469,710,019.24 1,676,212,856.16 206,502,836.92 14.05

 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

  คณะกรรมการด�าเนนิการ ให้ความส�าคญักบัสมาชกิผู้กูเ้งินจากสหกรณ์ โดยยงัคงอตัราดอกเบีย้

เงินกู้ส่วนใหญ่ไว้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยของสมาชิกที่ต้องการมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์และสมาชิก รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

วัน/เดือน/ปี
ประเภทเงินกู้

ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ สวัสดิการสงเคราะห์ฯ เพื่อที่อยู่อาศัย

20 ก.พ. 60 - 31 ธ.ค. 62  6.25 6.25 6.25 4.00 5.00

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค.63 6.15 6.15 6.15 4.00 5.00

 3. การจัดการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก 

      สหกรณ์ ได้ด�าเนินธุรกิจด้านการเงินและการให้สินเชื่อแก่สมาชิกภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ

และค�าแนะน�าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศักยภาพในการกู้ยืมของสมาชิกเอง และความเห็นชอบ 

ในการให้สินเชื่อของคณะกรรมการ ยอดการให้สินเชื่อมีรายละเอียด ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจ�านวนเงินให้กู้แก่สมาชิก ปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562

รายการ

2561 2562 เพิ่ม (ลด)

จำานวน

สัญญา

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวน

สัญญา

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวนเงิน

(บาท)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,072 218,563,100.00 2,922 177,542,200.00 (41,020,900.00)

เงินกู้เพื่อการศึกษา 74 1,756,500.00 141 3,111,800.00 1,355,300.00

เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 676 104,128,000.00 542 84,773,000.00 (19,355,000.00)

เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์

ครอบครัวสมาชิก

117 16,909,800.00 133 22,848,000.00 5,938,200.00

เงินกู้เอื้ออาทร 635 173,724,000.00 635 171,062,000.00 (2,662,000.00)

เงินกู้สามัญ 2,486 1,200,297,700.00 2,551 1,387,500,400.00 187,202,700.00

เงินกู้พิเศษ 131 124,265,000.00 102 132,284,000.00 8,019,000.00

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 34 51,045,100.00 17 29,543,900.00 (21,501,200.00)

รวม 7,225 1,890,689,200.00 7,043 2,008,665,300.00 117,976,100.00

 จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า ในรอบปี พ.ศ. 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) มีสมาชิกขอ

กู้ยืมเงินทุกประเภท 7,225 สัญญา เป็นเงิน 1,890.69 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 (1 มกราคม - 31 

ธันวาคม 2562) มีสมาชิกขอกู้ยืมเงินทุกประเภท สัญญา 7,043 เป็นเงิน 2,008.67 ล้านบาท ท�าให้เงิน 

ที่สมาชิกกู้ยืมในรอบปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากในรอบปี พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 117.97 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ

พจิารณาถงึยอดลกูหนีส้ทุธโิดยรวมเมือ่สิน้ปี พ.ศ. 2562 สหกรณ์มยีอดลกูหนีส้ทุธ ิ3,398.82 ล้านบาท เพิม่จาก

เมือ่ปี พ.ศ. 2561 เป็นเงนิ 419.26 ล้านบาท ดงัแสดงในตารางแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ (ตารางท่ี 2)

ตารางที่ 7  การให้เงินกู้แก่สมาชิกในรอบ 5 ปี

ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้โครงการเอื้ออาทร เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเพ่ือท่ีอยู่อาศัย รวม รวม

จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน จำานวนเงิน 

สัญญา (บาท) สัญญา (บาท) สัญญา (บาท) สัญญา (บาท) สัญญา (บาท)

2558 3,705 235,140,100.00 426 110,493,600.00 1,792 497,848,700.00 106 111,153,200.00 6,029 954,635,600.00

2559 2,998 207,121,300.00 405 102,413,350.00 1,635 492,147,350.00 139 151,861,200.00 5,177 953,543,650.00

2560 4,124 331,884,200.00 692 179,896,200.00 1,985 726,212,900.00 148 156,703,800.00 6,949 1,394,697,100.00

2561 3,939 341,357,400.00 635 173,724,000.00 2,486 1,200,297,700.00 165 175,310,100.00 7,225 1,890,689,200.00

2562 3,738 288,275,000.00 635 171,062,000.00 2,551 1,387,500,400.00 119 161,827,900.00 7,043 2,008,665,300.00
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 4. สวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการได้เล็งเห็นความส�าคัญในด้าน 
การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนั้น จึงได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบ่งเป็นทุน
ประเภททั่วไป และทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับทุนทั้ง 2 ประเภท จ�านวน 1,287 ทุน  
แยกเป็นทุนระดับต่าง ๆ ดังตารางที่ 8
  2. กองทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกในปี พ.ศ. 2562 สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
ตามระเบียบ โดยจ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อ
กนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี สมาชกิทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิซึง่เป็นสมาชิกตดิต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 
20 ปี สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรอืเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด ต้องเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี  
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 9
  3. ทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชกิ คูส่มรส บดิา มารดา และบตุรสมาชกิ
สหกรณ์ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ส�าหรบัสมาชกิ คูส่มรส บดิา มารดา และบตุรของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 10
  4. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต สหกรณ์ ได้จ่ายเงินช่วย
เหลอืเพือ่สงเคราะห์ครอบครวัของสมาชกิผูเ้สยีชวีติ โดยให้จ่ายเงนิทนุนีต้ามเงือ่นไขของอายกุารเป็นสมาชกิ 
ของผู้เสียชีวิตปีละ 8,000 บาท และจ่ายให้สมาชิกผู้เสียชีวิตที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  
รายละไม่เกิน 200,000 บาท โดยทายาทจะต้องยื่นหลักฐานที่จ�าเป็นต่อสหกรณ์ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่
วันที่เสียชีวิต เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ ซึ่งสวัสดิการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่ 
มวลสมาชิกทั้งสิ้น รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 8 รายละเอียดการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562

ระดับ

2561

จำานวนเงิน 

(บาท)

2562

จำานวนเงิน 

(บาท)

ประเภททุน ประเภททุน

ทั่วไป 

(ทุน)

เรียนดี กีฬา

เด่น (ทุน)

ทั่วไป 

(ทุน)

เรียนดี กีฬาเด่น 

(ทุน)

อนุบาล 97 - 135,800.00 93 - 120,900.00

ประถมศึกษา 146 276 715,800.00 183 315 791,700.00

มัธยมศึกษา 185 181 658,000.00 190 194 653,600.00

อาชีวศึกษา 29 4 54,400.00 31 5 56,000.00

ปริญญาตรี 141 136 620,500.00 138 138 593,400.00

รวม 598 597 2,184,500.00 635 652 2,215,600.00
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ตารางที ่9 รายละเอยีดการจ่ายเงินสวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิ เปรยีบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 กบั ปี พ.ศ. 2562

รายการ

2561 2562

จำานวน

(ราย)

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวน

(ราย)

จำานวนเงิน 

(บาท)

สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง - - - -

สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อกัน

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 ปี

2 39,900.00 5 104,300.00

สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิก

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

12 245,700.00 7 135,100.00

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุ

ราชการ ก่อนก�าหนด ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี

94 1,983,800.00 137 3,038,000.00

รวม 108 2,269,400.00 149 3,277,400.00

ตารางท่ี  10 รายละเอียดการจ่ายเงนิทนุสวัสดกิารเพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชกิ คูส่มรส บดิา 

มารดา และบุตรสมาชิกปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562

ลำ�ดับ ร�ยก�ร
ปี 2561 ปี 2562

ร�ย บ�ท ร�ย บ�ท

1 สมาชิกเสียชีวิต 18 796,000.00 28 1,295,000.00

2 คู่สมรสเสียชีวิต 11 252,500.00 20 434,375.00

3 บิดาเสียชีวิต 73 618,125.00 82 628,750.00

4 มารดาเสียชีวิต 65 619,375.00 97 851,875.00

5 บุตรเสียชีวิต 8 95,000.00 6 66,250.00

รวม 175 2,381,000.00 233 3,276,250.00

 



รายงานประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด92

ตารางท่ี 11 รายละเอยีดการจ่ายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์ครอบครัวสมาชกิผูเ้สียชวีติ ปี พ.ศ. 2562

ลำาดับ ชื่อ – สกุล  
เลข

สมาชิก
สังกัด

อายุการ

เปน็สมาขกิ

วันที่

เสียชีวิต

รับเงินสวัสดิการ

จำานวนเงิน

1 นายบุญมา  โชติกวี 3243 เกษียณอายุราชการ 34 1 ม.ค. 62 200,000.00

2 นายเสริม  บุญมา 4186 ข้าราชการบ�านาญ 32 8 ม.ค. 62 200,000.00

3 นายวิรัช  ไชยเพ็ง 4741 เกษียณอายุราชการ 30 15 ม.ค. 62 200,000.00

4 นายสุพรรณ  แสนอาจ 662 เกษียณอายุราชการ 42 9 ม.ค. 62 200,000.00

5 นายพงษ์เทพ  ตรีเดช 10235 ศึกษาศาสตร์ 9 19 ม.ค. 62 72,000.00

6 นางมลิวรรณ  เบ้าวรรณ 2594 ส�านักบริหารและพัฒนา 35 12 ก.พ. 62 200,000.00

7 นางวิไลวัจส์  กฤษณะภูติ 4960 เกษียณอายุราชการ 30 5 ก.พ. 62 200,000.00

8 นายบุญทัน  สุปัจชา 3800 แพทยศาสตร์ 4 33 12 มี.ค. 62 200,000.00

9 นายบุญช่วย  เสนามนตรี 9620 พ.มข.ศูนย์หัวใจสิริกิต์ 11 3 เม.ย. 62 88,000.00

10 นายสุรดิษฐ์  สุขสวาสดิ์ 43 ข้าราชการบ�านาญ 43 17 เม.ย. 62 200,000.00

11 นายทองพูล  ศรีส�าอาง 1795 ข้าราชการบ�านาญ 42 18 พ.ค. 62 200,000.00

12 นายวิรัช  ศิริเลิศ 1271 ข้าราชการบ�านาญ 42 20 พ.ค. 62 200,000.00

13 นายหาญศักดิ์  น�าสินชัย 2988 เกษียณอายุราชการ 35 15 พ.ค. 62 200,000.00

14 นายวิชิต  กฤษณะภูติ 184 ข้าราชการบ�านาญ 42 29 พ.ค. 62 200,000.00

15 นายประวัติ  สุวรรณรงค์ 88 เกษียณอายุราชการ 42 25 มิ.ย. 62 200,000.00

16 นายสนิท  ร�าเพยพล 2438 ข้าราชการบ�านาญ 36 14 ก.ค. 62 200,000.00

17 น.ส.เพ็ญศิริ  นามโสม 6557 ข้าราชการบ�านาญ 25 24 ก.ค. 62 200,000.00

18 นายกิตติศักดิ์  สิงหา 5979 ข้าราชการบ�านาญ 27 2 ส.ค. 62 200,000.00

19 นายสมพร  แก้วกงพาน 13647 ศึกษาศาสตร์ 5 8 ส.ค. 62 15,000.00

20 นายณัฏฐพงศ์  สีตบุตร 7298 ข้าราชการบ�านาญ 23 2 ก.ย. 62 184,000.00

21 นายวิชัย  ณีรัตนพันธุ์ 9061 ข้าราชการบ�านาญ 15 31 ต.ค. 62 120,000.00

22 น.ส.กอบแก้ว  อิลเลิร์ท 7022 ข้าราชการบ�านาญ 24 21 พ.ย. 62 192,000.00

23 นางอินธิพร  ผลาปรีย์ 2678 แพทยศาสตร์ 2 36 4 ธ.ค. 62 200,000.00

24 นายนิเวศน์  เขียวสด 149 เกษียณอายุราชการ 43 4 ธ.ค. 62 200,000.00

25 นายทองปาน  โข่ศรี 2321 เกษียณอายุราชการ 37 18 ธ.ค. 62 200,000.00

รวมเป็นเงิน 4,471,000.00

หมายเหตุ  เรียงลำาดับตามวันที่ทายาทมาติดต่อ
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วาระที่ 3.2 รายงานจำานวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี พ.ศ. 2562
3.2  รายงานจํานวนสมาชิกเขาออก ระหวางป พ.ศ. 2562 

ปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณ ครบทุกหนวยงาน โดยในรอบป
มีสมาชิกเขา–ออก ดังน้ี 

จํานวนสมาชิกยกมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561            จํานวน      7,661   คน 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  มีสมาชิกเขา – ออก ตามเหตุผลตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
 3.2.1 สมาชิกเขา  

     อนุมัติใหเขาเปนสมาชิก จํานวน    454 คน 
     ปรับปรุงเขาตามขอบังคับสหกรณ หมวด 5 ขอ 44           จํานวน          2  คน 

3.2.2 สมาชิกลาออกจําแนกตามสาเหตุ 
 ลาออกจากราชการ จํานวน 41  คน 
 ตองการขอรับทุนเรือนหุนคืน จํานวน 168  คน 
 โอนยายไปสหกรณอื่น จํานวน   คน 
 โอนยายไปปฏิบัติงานท่ีอื่น จํานวน 8  คน 
 ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินอืน่ จํานวน   คน 
 เสียชีวิต  จํานวน 24  คน 
  สมาชิก                        จํานวน   20  คน  

 สมาชิกสมทบประเภทท่ี 1  จํานวน    1  คน 
 สมาชิกสมทบประเภทท่ี 2  จํานวน    3  คน 

    
 

    

 ใหออกจากการเปนสมาชิก  เน่ืองจากขาด
คุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562  ขอ 42 

    จํานวน 31    คน    

 รวม     จํานวน                 272  คน                           
จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562                          จํานวน   7,845  คน 
สมาชิก  จํานวน   6,915 คน        
สมาชิกสมทบ     

  สมาชิกสมทบประเภทท่ี 1 ลูกจางชั่วคราว จํานวน    661  คน         
 สมาชิกสมทบประเภทท่ี 2 จํานวน    269  คน    
   บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก      238 คน     
   นักศึกษา                                         10 คน     
   ศิษยเกา                                          18   คน     
  ขาราชการบํานาญ/ผูเกษียณอายุราชการ      3     คน     

สมาชิก เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2561 จํานวน                                     184  คน 
 

 
            มติท่ีประชุม................................................................................................................................................................ 
 
 




รายงานประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด94

วาระที่ 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2562

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด

 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า 

และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ส�าหรับปีทางบัญชี

สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะ ได้ท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ เป็นประจ�าทกุเดอืนทีเ่ข้าตรวจสอบนัน้ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบ

ประจ�าปี 2562 โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ

 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

 1.3 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์

 2.3 ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

 2.4 ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการตามแผนงานและงบประมาณทีก่�าหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

 3.1 ผลการด�าเนินงาน

  3.1.1  ด้านสมาชิก

   เมือ่สิน้ปี 2561 สหกรณ์มสีมาชกิจ�านวน 7,661 คน ในระหว่างปีมสีมาชิกเพ่ิมขึน้สุทธิ 

184 คน คิดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 15 คน ท�าให้เมื่อสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งหมด 7,845 คน 

คิดเป็นอัตราการเพิ่มของสมาชิกร้อยละ 2.40 ต่อปี ต�่ากว่าในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.47 และในจ�านวน

สมาชิกทั้งหมดในขณะนี้ เป็นสมาชิก จ�านวน 6,915 คน และเป็นสมาชิกสมทบ จ�านวน 930 คน

  3.1.2  ด้านสินทรัพย์ หนี้สินและทุนสหกรณ์ 

       เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สหกรณ์มสิีนทรัพย์ทัง้หมดประมาณ 3,824.68 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.92 จ�าแนกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ เงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม
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ระยะสั้น เงินฝากสหกรณ์อ่ืน เงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถน�ามาหมุนเวียนใช้ในระยะเวลา 1 ป ี

ประมาณ 902.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.60 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 76.40  

เป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนประมาณ 2,922.16 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินให้กูย้มืระยะยาวเกนิกว่า 1 ปี 

และเงินกู้พิเศษประมาณ 2,901.53 ล้านบาท 

       ในส่วนของหนี้สิน สหกรณ์มีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 1,723.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 13.85 ของปีทีผ่่านมา ซึง่ร้อยละ 98.28 เป็นหนีสิ้นหมนุเวยีน ทีเ่กอืบทัง้หมดเป็นเงินรับฝากประเภท

ต่าง ๆ ของสมาชิกประมาณ 1,676.21 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 1.72 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน เช่น  

เงนิสงเคราะห์ครอบครวัสมาชกิผูเ้สยีชวีติ และเงนิส�ารองบ�าเหนจ็เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น อนึง่ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า 

ในบรรดาหน้ีสินหมุนเวียนที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ในรายการกองทุนเร่งรัดหนี้สิน จ�านวน 

3,797,662.00 บาท นั้น ในระยะที่ผ่านมา 1 ปี ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างไร ซึ่งจากการตรวจสอบ

พบว่า การด�าเนินงานเกี่ยวกับคดีความเพื่อเร่งรัดหนี้สิน ได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณค่าด�าเนิน

คดีความอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นว่าน่าจะได้มีการยกเลิกกองทุนเร่งรัดหนี้สิน และน�าเงินเข้าสมทบเข้าเป็น

ทุนส�ารอง เพื่อจะท�าให้สหกรณ์มีหนี้สินลดลง ทั้งยังเป็นการเพิ่มทุนส�ารองที่จะท�าให้สหกรณ์มีผลก�าไร 

เพิ่มขึ้น

        ด้านทนุของสหกรณ์ เมือ่สิน้ปี 2562 สหกรณ์มทีนุทัง้สิน้ประมาณ 2,101.37 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 8.62 ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นประมาณ 1,760.38 ล้านบาทคิดเป็น

ร้อยละ 89.37 ของทุนสหกรณ์ และมีทุนส�ารองของสหกรณ์ประมาณ 201.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 

10.23 ส่วนที่เหลือเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับและก�าไรสุทธิ 

  3.1.3 ด้านรายได้ รายจ่ายและก�าไรสุทธิ

   ในรอบปี 2562 สหกรณ์มรีายได้จากดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทนุประมาณ 

202.88 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิก 39.66 ล้านบาทและรายการหักหนี้

สูญ ส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญอีกประมาณ 1.06 ล้านบาทแล้ว จะคงเหลือเป็นรายได้จากดอกเบี้ยและ 

ผลตอบแทนการลงทุนสุทธิประมาณ 162.15 ล้านบาท และจากรายได้อื่น ๆอีกประมาณ 2.50 ล้านบาท 

รวมเป็นเงนิรายได้ท้ังหมดของปี 2562 ประมาณ 164.65 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้วคดิเป็นร้อยละ 8.30 

ขณะเดียวกัน สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานอีกประมาณ 33.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายท่ีมากท่ีสุด 

ของปี 2562 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกในการประชุมใหญ่ ประมาณ 7.24 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว

ประมาณ 4.44 ล้านบาท ท�าให้ในปี 2562 สหกรณ์มีก�าไรสทุธ ิประมาณ 131.60 ล้านบาท ได้ก�าไรมากกว่า

ปี 2561 ประมาณ 6.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 

 3.2  ด้านบริหารงานทั่วไป

           การบริหารงานของคณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบ 

ตามอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้โดยมีคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใน 
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คณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการด�าเนินงานทุกครั้ง รวมทั้งในบางครั้งที่มี 

เรื่องส�าคัญ ก็จะมีผู้ตรวจการสหกรณ์ จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์  

จากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะอีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานของสหกรณ์ ควรยึดถือกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ  

อย่างเคร่งครัด โดยค�านงึถึงความถูกต้องและความมัน่คงของสหกรณ์ เพือ่มใิห้เกดิความเสยีหายแก่สหกรณ์ 

และหากมีกรณีที่ไม่อาจตัดสินใจได้ในท่ีประชุม อันเนื่องจากการที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 

ควรที่จะได้ขอค�าปรึกษาจากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยผ่านทางสหกรณ์จังหวัดหรือหัวหน้าตรวจบัญชี

สหกรณ์ เสียก่อน 

 3.3  ด้านบัญชี

  จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี พบว่า ครบถ้วน ถูกต้องจากการตรวจสอบ

การบันทึกบัญชีสหกรณ์ พบว่า เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

 3.4  ด้านการเงิน

  จากการตรวจสอบการปฏบิตักิารด้านการเงนิ เมือ่สิน้ปี 2562 พบว่า การรบัจ่ายและการเกบ็

รักษาเงินสด ถูกต้องตามระเบียบท่ีก�าหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย  

ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแล้ว ซึ่งในปี 2562 พบว่า สหกรณ์มีการพิจารณาใช้จ่ายโดยความจ�าเป็นและ

ประหยัด ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.71 ของประมาณการที่ได้รับอนุมัติ

จากทีป่ระชมุใหญ่  อนึง่ ในระหว่างปีได้มกีารขออนมุติัถวัเฉลีย่ค่าใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายในบางหมวด

บางรายการ ซึ่งสามารถกระท�าได้ตามระเบียบ 

    3.5 ด้านเงินรับฝาก

  เมื่อสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือจากสมาชิกที่ฝากเงินประเภทต่าง ๆ ประมาณ 

1,676.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 ประมาณ 206.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.05 ดังนี้

  (1)  เงนิรบัฝากประจ�า ประมาณ 301.99 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ18.01 ของเงนิฝากทัง้หมด

  (2) เงนิรบัฝากออมทรัพย์ ประมาณ 61.26 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.66 ของเงินฝากทัง้หมด

  (3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ประมาณ 1,312.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.33  

ของเงินฝากทั้งหมด

  ข้อสงัเกต จะเหน็ว่า ยอดเงนิรบัฝากออมทรัพย์พเิศษ ได้รบัความนยิมจากสมาชกิเป็นจ�านวน

มากถึงร้อยละ 78.28 ของเงินฝากทั้งหมด เนื่องจากเป็นเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่ค่อนข้างสูง 

ในตลาดการเงิน และไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้อีกด้วย 

  ข้อเสนอแนะ ควรมีการวางแผนการบริหารเงินฝากของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  

การอ�านวยสนิเชือ่แก่สมาชกิตามระเบียบเงนิกูใ้ห้มากขึน้ การน�าไปลงทนุในสหกรณ์และสถาบนัการเงินอืน่ ๆ  

ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่เสี่ยงภัย และเป็นไปตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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 3.6 ด้านสินเชื่อ

  เมือ่สิน้ปี 2562 สหกรณ์ มยีอดลูกหนีสุ้ทธโิดยรวมประมาณ 3,398.82 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2561 เป็นเงิน 419.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 14.07 

            ข้อเสนอแนะ ในการพจิารณาการให้เงินกูก้บัสหกรณ์อืน่ ๆ  และกบัสมาชกิ ควรให้เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้อย่างเคร่งครัด เช่น สิทธิในการกู้ หลักประกันเงินกู้ สถานภาพทางการเงินและ 

ความสามารถในการช�าระคืนของผู้กู้ตามเวลา ไม่ควรสนับสนุนให้สมาชิกเป็นหนี้มากจนเกินไป ซึ่งจะเป็น

ภาระอย่างมากต่อตัวสมาชิกเอง และเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถ

หักเงินได้รายเดือนจากสมาชิกส่งให้กับสหกรณ์ได้    

4. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 คณะกรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ควรศึกษาหาความรู้ และท�าความเข้าใจ  

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อที่จะท�าให้ 

การปฏิบัติงานได้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความสามัคคี ปรองดอง ซื่อสัตย์และเสียสละ จะท�าให ้

การบริหารกิจการของสหกรณ์ใด้เป็นไปอย่างราบรื่น มีความสุขและปลอดภัย

 ส�าหรับด้านสมาชิก ควรมีวินัยทางการเงิน รู้จักประหยัด ไม่ใช้จ่ายจนเกินตัว และสมาชิกที่กู้เงิน

จากสหกรณ์ไปแล้ว ควรมีความซ่ือสัตย์ในการชดใช้เงินคืน เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง 

และครอบครัว รวมทั้งผู้ค�้าประกัน ที่ต้องรับภาระจากการถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี ท�าให้ขาดความเชื่อถือ 

และขาดการยอมรับจากสังคมและเพื่อนร่วมงาน

              

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       (รองศาสตราจารย์อัมพน ห่อนาค)

        ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

                                                                          ประจ�าปี 2562
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 บรษิัท ส ำนกับญัชทีองเอก จ ำกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0105554088855) 
414/199 ช้ัน 12 อำคำรส ำรำญแมนช่ัน ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพญ็ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 094-925-5993 , 081-348-9854 โทรสำร 02-691-2212 

รายงานของผู้สอบบัญช ี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด ส าหรับปสีิ้นสุดวันเดยีวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด  ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผดิชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า
ได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหลา่นี ้
 

 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบเรื่องแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้ 
 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  สหกรณ์มีลูกหนี้เงินเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว-สุทธิ จ านวน 
3,383,188,544.08 บาท มาจากเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกและยังไม่ได้รับช าระ และมีลูกหนี้อ่ืน จ านวน 14,394,549.45  บาท มา
จากลูกหนี้เงินยืมทดรอง ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี ลูกหน้ีตามค าพิพากษา ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี และลูกหนี้อื่น ๆ  โดยยอด
ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวนเงินรวม 60,117,474.51 บาท   ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นการประมาณการ
จากดุลยพินิจของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์  โดยการพิจารณาเป็นรายตัวและใช้ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ประมาณการหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ดังกล่าว  ผลของการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะส่งผลต่อ ฐานะการเงิน ผล
ด าเนินงานของสหกรณ์ และการตัดสินใจของสมาชิก  
  ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีตรวจสอบและสอบทานคุณภาพของข้อมูลและระบบท่ีใช้ การทดสอบการจัดประเภทบัญชี  
การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กู้  การสอบทานรายงานผลการฟ้องร้องคดี  การสุ่มส่งหนังสือยืนยันยอด 
รวมถึงการทดสอบการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้
เงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 มาสร้างสมมุติฐานแล้วท าการทดสอบ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบรายการเคลือ่นไหว
ลูกหนี้รายตัว ผลจากการตรวจสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลอื่นและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

 ในระหว่างปีสหกรณ์บันทึกทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนจ านวน 4,000,000.00 
บาท แต่ได้มีการจ่ายสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตจ านวน 4,471,000.00 บาท  ส่วนต่างจ านวน 471,000.00 บาท  
สหกรณ์ไปลดยอดหนี้สินบัญชีเงินสะสมสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตลง  ซึ่งหากสหกรณ์บันทึกเงินที่จ่ายจริงทั้งหมด
เป็นค่าใช้จ่าย  สหกรณ์จะมีก าไรสุทธิ 131,130,634.57 บาท  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วว่าผลต่างดังกล่าวไม่มีสาระส าค ญ
และไม่แพร่กระจาย จึงไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในเรื่องนี้ 
 คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลงั
วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินจึงไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  ทั้งนีค้วามรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการด าเนินการ
ทราบ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถกูต้องตามที่
ควร ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดท างบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ  ของสหกรณ์ใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ หรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  และถือว่ามสีาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจา้ได้ ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 
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 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่วา่จะเกิด
จากการทุจรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมต่รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ ์

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

 สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รบัว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมสีาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปดิเผยดังกล่าวไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้ับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตุใหส้หกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลที่เกีย่วข้อง  ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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 จากเรื่องทั้งหลายทีส่ื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส าคญัที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปดิเผยเรื่องดังกลา่วต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ที่ยากท่ี
จะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไมค่วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ลงช่ือ 
        (นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง) 
                 ผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 
บริษัท ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2563 
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วาระที่ 4.3 พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2562

วาระท่ี  4.3  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
           ในป 2562 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด มีกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน
131,601,634.57 บาท ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน หมวด 4 ขอ 28 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํากัด  เห็นควรใหจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 ดังนี้

บาท รอยละ บาท รอยละ
กําไรสุทธิ   131,601,634.56 100.00   124,668,339.43 100.00  
1.  เปนเงินสาํรองไมนอยกวา รอยละ 10 13,160,163.46     10.00    12,487,490.07    10.02    

     ของกําไรสุทธิ

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00          0.02     30,000.00          0.02      

     รอยละ 1 ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000 บาท

3.  เปนเงินปนผลตามหุนรอยละ 5.50 แหงคาหุนท่ี 91,692,182.36     69.67    83,485,818.06    66.98    

     ชําระแลวของสหกรณคิดใหตามสวนของระยะเวลา

     (ตามกฏหมายจายไดไมเกินรอยละ 10 ของคาหุนท่ีชําระแลว

4.  เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 11.00 ของดอกเบี้ยเงิน 20,107,406.87     15.28    21,850,632.43    17.53    

     กูท่ีสหกรณไดรับระหวางป  จายคืนแกสมาชิก

5.  เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี ไมเกิน 3,700,000.00      2.81     3,650,000.00      2.93      

     รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 21,881.87          0.02     64,398.87          0.05      

     2 ของทุนเรือนหุน

7.  เปนทุนสงเสริมการศึกษาและสาธารณประโยชน

     ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

     7.1 เปนทุนสงเสริมการศึกษาสหกรณฯ 250,000.00         0.19     250,000.00        0.20      

     7.2 เปนทุนสาธารณประโยชน 2,250,000.00      1.71     2,250,000.00      1.81      

     7.3 เปนทุนสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณของสมาชิก 300,000.00         0.23     450,000.00        0.36      

8.  เปนทุนสะสมปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ 90,000.00          0.07     150,000.00        0.12      

รวม 131,601,634.56  100.00  124,668,339.43 100.00  

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําป 2562
2562 2561

รายการ

 ในปี 2562 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด มีก�าไรจากการด�าเนินงาน 

จ�านวน 131,601,634.57 บาท ฉะนัน้ อาศัยอ�านาจตามความใน หมวด 4 ข้อ 28 แหง่ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรพัย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2562 เห็นควรให้จัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562 ดังนี้
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วาระที่ 4.4

เสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำาปี 2563

 
ประมาณการกาํไรขาดทุน สําหรับปี สินสุด  ธันวาคม   

ประมาณการกาํไรขาดทุน 
สําหรับปี สินสุด   ธันวาคม   

รายการยอรายได  คาใชจาย 
ป 2563 (ประมาณ) 

จํานวนเงิน 
บาท % 

รายได:   
 ดอกเบี้ยรับ 223,816,000.00 99.46 
 รายไดอ่ืน ๆ 1,220,000.00 0.54 

รวมรายได 225,036,000.00 100.00 
คาใชจาย :   

ดอกเบี้ยจาย 45,190,000.00 20.08 
        คาใชจายดําเนินการ   

  เงินเดือนเจาหนาท่ี 8,300,000.00 3.69 
  คาบําเหน็จเจาหนาท่ี 2,600,000.00 1.16 
  คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน 11,337,200.00 5.04 
  คาลวงเวลาเจาหนาท่ี 300,000.00 0.13 
  คารับรอง 330,000.00 0.15 
  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ 639,000.00 0.28 
  คาใชสอย 1,814,000.00 0.81 
  คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย 1,671,300.00 0.74 
  เงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต  4,000,000.00 1.78 
  เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก  4,000,000.00 1.78 
  เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย มข. จํากัด 265,900.00 0.12 
  คาใชจายท่ัวไป 6,042,000.00 2.68 

รวมคาใชจาย 86,489,400.00 38.43 
กําไรสุทธิ 138,546,600.00 61.57 


เสนอเพือพจิารณา 

มติทีประชุม

............................................................................................................................................................... 
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 ประมาณการรายได้ ประจำาปี 2563
 

ประมาณการรายได้ ประจําปี   

รายได 

ป 2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

 (บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

1. ดอกเบ้ียรับ      
1.1 ดอกเบี้ยรับจาก       

เงินใหกูแกสมาชิก 
 
 

180,125,000.00 185,325,595.68 
 

209,900,000.00 16.53 
 

1. รายไดจากดอกเ บ้ีย
เ งินกู พิ เศษ เ งินกู สามัญ 
เ งิ น กู ฉุ ก เ ฉิ น  ประมาณ 
2,876  ล านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 6.15 บาท
ตอป  

2. รายได จากดอกเ บ้ีย
เ งิน กู พิ เศษเ พ่ือ ซ้ือ ท่ีอยู
อาศัย ประมาณ 388 ลาน
บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
5.00บาทตอป  

3. รายได จากดอกเ บ้ี ย
เงินกูสงเคราะหครอบครัว
สมาชิก ประมาณ 47 ลาน
บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
4.00 บาทตอป  

4. รายได จากดอกเ บ้ี ย
เงินกูโครงการยายหนี้ช.พ.ค. 
ประมาณ 55  ล านบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 
บาทตอป 

5. รายไดจากดอกเ บ้ีย
เงินกูสามัญใชหุนคํ้าประกัน 
ประมาณ 155 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 
บาท ต อป  ( ในป  2562 
ยอดเงินให กู ทุกประเภท
คงเหลือท้ังสิ้น 3,398.82 
ลานบาท)  
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รายได 

ป 2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

 (บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารและสหกรณอ่ืน    
 ดอกเบี้ยเงินฝาก

จากธนาคาร 
150,000.00 449,002.64 533,000.00 255.33  เปนรายไดจากดอกเบี้ย

เงินฝากธนาคาร ประมาณ 
6 5  ล า น บ า ท  อั ต ร า
ดอกเบ้ีย เฉลี่ยประมาณ
รอยละ 0.82 บาทตอป 

   
   

 ดอกเบี้ยเงินฝาก
จากสหกรณอ่ืน 

15,200,000.00 12,168,542.46 9,265,000.00 39.05  เปนรายไดจากเงินฝาก
สหกรณอ่ืน ประมาณ 232 
ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
เฉลี่ ยประมาณ รอยละ 
4.00 บาทตอป 

 ดอกเบี้ยรับ 
เงินใหกูแกสหกรณ
อ่ืน 

4,000,000.00 4,407,297.63 4,118,000.00 2.95  เปนรายไดจากดอกเบ้ีย
เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน ดังนี้ 

1. สหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด จํานวน 60 ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
4.50 ตอป สงชําระคืน 72 
งวด  

2. สหกรณออมทรัพยครู
ยโสธรจํากัด จํานวน 50 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.25 บาทตอป สง
ชําระคืน 60 งวด  

รวมยอดหนี้คงเหลือ
ท้ัง 2 สหกรณฯ ประมาณ 
9 4  ล า น บ า ท  อั ต ร า
ดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.37 
ตอป 
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รายได 

ป 2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
 

คําช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

 (บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

2. ผลตอบแทนการลงทุนถือหุน     
2.1 ชุมนุมสหกรณ 

 ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 

 

550,000.00 530,106.00 530,000.00 3.64  เปนรายไดจากเงินปนผลท่ี
สหกรณ ลงทุนถือหุนกับ
ชุมนุมสหกรณฯ ประมาณ 10 
ลานบาท อัตราผลตอบแทน 
ประมาณ รอยละ 5.30 บาท 
ตอป 

2.2 บริษัทสหประกันชีวิต 
จํากัด 

10,000.00 0.00 0.0 100.0  สหกรณลงทุนในการซ้ือหุน 
จํานวน 200,000 บาท  

3. รายไดอ่ืนๆ      
3.1 คาธรรมเนียมแรก

เขาจากการสมัคร
สมาชิก 

150,000.00 136,200.00 90,000.00 40.0  เปนรายไดจากคาธรรมเนียม
แรกเขาของสมาชิก รายละ 
300 บาท คาดวาจะมีผูสนใจ
ส มั ค ร เ ข า เ ป น ส ม า ชิ ก ใ น
ระหวางป 2563 ประมาณ   
300 คน  

3.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้
ตามคําพิพากษา 

200,000.00 1,977,255.84 300,000.00 50.0  เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

3.3 ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้
เงินสดขาดบัญชี 

0.00 8,435.00 0.0 0.0  เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับ
กรณีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 

3.4 รายไดอ่ืน 300,000.00 381,982.83 300,000.00 0.0  เปนรายไดจากคาตอบแทน
การบริหารจัดการจากบริษัท
ประกันชีวิต และคาสมุดเงินฝาก 
(กรณีออกสมุดใหม เลมละ 30 
บาท), คาถายเอกสาร, คา
หนังสือรับรองสถานภาพกรณี 
ไม เปนสมาชิก ฉบับละ 20 
บาท คาปริ๊นสลิปเงินเดือน
สมาชิก ฉบับละ 5 บาท คา
ถายเอกสาร แผนละ 2 บาท 
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รายได 

ป 2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
 

คําช้ีแจงประกอบ 
ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

 (บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

4. รายไดจากการ
จําหนายทรัพยสิน 

5,000.00 0.00 0.00 100.0  เปนรายไดจากการจําหนาย
วัสดุ ครุภัณฑเกา  

5. หนี้สูญรับคืน 0.00 0.00 0.00 0.0  ลูกหนี้ท่ีตัดจําหนายหนี้สูญ
อ อ ก จ า ก บั ญ ชี แ ล ว แ ต
ภายหลังสามารถเรียกเก็บ
หนี้ได ซ่ึงถือเปนรายไดของ
สหกรณในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น ตามคําแนะนําของ
นายทะเบียนสหกรณ  ว า
ด วย  วิ ธี ปฏิ บั ติทาง บัญชี
เก่ียวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 

รวมรายไดท้ังสิ้น 200,690,000.00 205,384,418.08 225,036,000.00 12.03  
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 ประมาณการรายจ่าย ประจำาปี 2563  
ประมาณการรายจ่าย ประจําปี   

หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว  
(บาท) 

จายจริง  
(บาท) 

ขอตั้ง  
(บาท) 

/ ลดลง 
 (%) 

หมวดท่ี  1  เงินเดือน 
เงินเดือน 7,200,000.00 6,975,353.29 

 
8,300,000.00 15.28  เปนเงินเดือนสําหรับเจาหนาท่ี

สหกรณ จํานวน 24 คน จายจริง
ตามระเบียบและประกาศสหกรณ  

รวมหมวดเงินเดือน 7,200,000.00 6,975,353.29 8,300,000.00 15.28  
หมวดท่ี 2  เงินบําเหน็จ 
2.1 เงินบําเหน็จ

เจาหนาท่ี และสํารอง
เงินชดเชยเจาหนาท่ี
กรณีเกษียณอายุ 

 

2,000,000.00 1,457,403.00 2,600,000.00 30.0  เ ป น เ งิ น สํ า ร อ ง บํ า เ ห น็ จ
เจาหนาท่ี สะสมตามระเบียบ
สหกรณ วาดวย เจาหนาท่ีและ
ขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2562  
 เป น เ งินสํ า รอง เ งินชด เชย
สําหรับจายให เจาหนา ท่ีหรือ
ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ
ยี่สิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวา 
คาจาง อัตราสุดทายสี่รอยวัน 
(กรณีอายุครบ 60 ปบริบูรณ) 
ต้ั ง เ งินสํ ารองชดเชย ไวป ละ 
600,000 บาท ตามระเบียบ
สหกรณ วาดวย เจาหนาท่ีและ
ขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2562 ขอ 77. 

รวมหมวดเงินบําเหน็จ 2,000,000.00 1,457,403.00 2,600,000.00 30.0  
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ ลดลง 
(%) 

หมวดท่ี 3 คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทน 
3.1  คาเบ้ียประชุม      

3.1.1  คาเบี้ยประชุม
สมาชิก 

 
 

 

9,490,000.00 7,105,100.00 9,500,000.00 0.11  เปนคาเบี้ยประชุมสําหรบั
สมาชิกท่ีเขารวมประชุม
(ประมาณ 7,300 คน) 
 ประชุมใหญสามัญ คนละ 
1,000 บาท/ครั้ง ไมเกิน 1 ครั้ง  
 ประชุมใหญวิสามัญ คนละ 
300 บาท/ครั้ง ไมเกิน  1 ครั้ง  

 คาของรางวัล 100,000.00 144,000.00 150,000.00 50.0 
 

 เปนเงินรางวัลหรือของท่ี
ระลึกสําหรับสมาชิกในการจัด
ประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ 

3.1.2  คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
ดําเนินการ  

462,000.00 433,800.00 462,000.00 0.0  เปนคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  
คนละ 1,000 บาท /ครั้ง 
สําหรับประธาน และ
เลขานุการ คนละ 1,200 บาท 
/ครั้ง ปละไมเกิน 30 ครั้ง 
นอกจากนี้อาจมีการประชุม
กรณีเรงดวนประชุมใหญสามัญ 
1 ครั้ง และประชุมใหญวิสามัญ  
1 ครั้ง  

3.1.3 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ 

432,000.00 280,000.00 360,000.00 16.67  เปนคาเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู  
คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ คณะละไมเกิน  
5 คนๆ ละ 800 บาท/ครั้ง  
ปละ ไมเกิน  30 ครั้งตอคณะ 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง
(%) 

3.1.4 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ 
รวมกับ
เจาหนาท่ี 

295,200.00 174,350.00 307,200.00 4.06  เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ประชุมรวมกับ
เจาหนาท่ีฝายท่ีเก่ียวของ     
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
กรรมการคนละ 800 บาท 
เจาหนาท่ี 300 บาทตอครั้ง 

3.2   คาตอบแทน      
3.2.1 คาตอบแทน 

ผูตรวจสอบ
กิจการ 

108,000.00 108,000.00 
 

108,000.00 
 

0.0  เปนคาตอบแทนคณะผูตรวจ 
สอบกิจการ จํานวน 3 คนๆ ละ 
3,000 บาทตอเดือน วงเงินไมเกิน
เดือนละ 9,000 บาท 

3.2.2 คาตอบแทน        
ท่ีปรึกษา 

72,000.00 14,000.00 30,000.00 58.33  เปนคาตอบแทนท่ีปรึกษา 2 
ทานๆ ละ 1,000 บาท เขารวม
ประชุม ประจําเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 
และ ประชุมใหญสามัญ  1 ครั้ง 
ประชุมใหญวิสามัญ  1 ครั้ง 

3.2.3 คาตอบแทน 
กองคลัง 
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

50,000.00 50,000.00 
 

50,000.00 0.0  เปนคาตอบแทนใหกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีให 
บริการหักเงินเดือนสมาชิกเพ่ือ
ชําระคาหุนและชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ (เหมาจาย)ท้ังป 

3.2.4  คาตอบแทน
เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย
และงานรักษา 

60,000.00 44,360.00 50,000.00 16.67  เปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย 10 คนๆ ละ 450 
บาท เจาหนาท่ีตํารวจ 5 นายๆละ 
500 บาท ในการประชุมใหญ 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

ความปลอดภัย มข. 
(ตอ) 

    สามัญ/วิสามัญ และเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินอ่ืน และเปนคาตอบแทน
งานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตรวจ 
ดูแลความเรียบรอย (ตูแดง) 
บริเวณสํานักงานสหกรณ 
เดือนละ 3,000 บาท 

3.2.5 คาตอบแทน
ผูเขารวมประชุม 

50,000.00 9,000.00 20,000.00 60.0 เป นค าตอบแทนการเข าร วม
ประชุม สํ าหรับ ท่ีปรึ กษาจาก
สหกรณจังหวัดขอนแกน 1 คน 
สหกรณอําเภอเมืองขอนแกน  1 
คน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี  
1 คนๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง ใน
การประชุมประจําเดือน ปละไม
เกิน 24 ครั้ง และรวมประชุมใหญ
สามัญ/วิสามัญ  

3.2.6 คาตอบแทน   
คณะอนุกรรม 
การเฉพาะกิจ
ตาง ๆ 

360,000.00 199,000.00 300,000.00 16.67  เปนคาตอบแทน 
คณะอนุกรรมการตางๆ  
ท่ีมีการแตงต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการดําเนนิการ 
และเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหเขารวมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการนั้น ๆ 
(คณะละไมเกิน 5 คน) 
คาตอบแทนคนละ 500บาท/ครั้ง 

รวมหมวดคาเบ้ียประชุม 11,479,200.00 8,561,610.00 11,337,200.00 1.24  
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

หมวดท่ี  4   คาลวงเวลา 
คาลวงเวลา 
 

350,000.00 202,860.00 300,000.00 14.28  เปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 
และวันหยุดของเจาหนาท่ีสหกรณ     
ท่ีจะตองทํางานในกรณีเรงดวน 
และภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เก่ียวกับการ
บริการสมาชิกสหกรณ 

รวมหมวดคาลวงเวลา 350,000.00 202,860.00 300,000.00 14.28  
หมวดท่ี  5  คารับรอง 
5.1  คารับรองสมาชิก 30,000.00 5,011.00 30,000.00 0.0  เปนคาเครื่องด่ืมสําหรับสมาชิก

ท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญ /
วิสามัญ และประชุมพบปะ
สมาชิกตามหนวยงานตาง ๆ  
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

5.2 คารับรองสมาชิก 
และผูชวยเหลืองาน
สหกรณ 
 

40,000.00 42,979.00 50,000.00 25.0  เปนคาอาหารและเครื่องด่ืม
สําหรับผูชวยเหลืองานสหกรณ 
 เปนคาใชจายดานการประสาน 
งาน และการประชาสัมพันธ 
 เปนคารับรองสมาชิกท่ี 
เกษียณอายุราชการ 
 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

5.3  คารับรอง
คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
คณะอนุกรรมการ
ตางๆ และผูเขารวม
ประชุม 

150,000.00 118,292.00 150,000.00 0.0  เปนคาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
สําหรับกรรมการและผูเขารวม
ประชุมประจําเดือน และการ
ประชุมของกรรมการแตละฝาย 
คณะอนุกรรมการตางๆ  

5.4 คารับรองแขกของ
สหกรณ 

150,000.00 86,803.00 100,000.00 33.33  เปนคารับรองคณะผูมาเยี่ยมชม
กิจการสหกรณ และผูสอบบัญชี 

รวมหมวดคารับรอง 370,000.00 253,085.00 330,000.00 10.81  
 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 135

 

หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

หมวดท่ี  6  เครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ 
6.1  คาวัสดุสํานักงาน 600,000.00 522,965.23 500,000.00 16.67  เปนคาอุปกรณเครื่องเขียน,คา

วั ส ดุ คอม พิ ว เ ตอ ร ,ค า จั ด ทํ า
ใบเสร็จรับเงิน,ใบฝากถอนเงิน, 
คาถายเอกสาร, คาจัดทําซอง
จดหมาย, กระดาษตอเนื่อง, คา
จัดทําสําเนาเอกสารแบบพิมพใบ
คํารอง และอ่ืน ๆ    

6.2 คาพิมพรายงาน
ประจําป 

180,000.00 101,000.00 100,000.00 44.44  เปนคาจัดพิมพหนังสือรายงาน 
ประจําป จํานวน 1,000 เลม 

6.3  คาหนังสือสอบทาน
สถานภาพสมาชิก 

35,000.00 18,725.00 39,000.00 11.43  เปนคาจัดทําหนังสือสอบทาน 
จํานวนหุน หนี้สิน และเงินรับฝาก 
จํานวน 7,800 ชุดๆ ละ 5 บาท 
ตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 
2562   หมวด 3 ขอ 9.  

รวมหมวดเครื่องเขียนฯ 815,000.00 642,690.23 639,000.00 21.60  
หมวดท่ี  7  คาใชสอย      
7.1  คาเบี้ยเลี้ยง       
    7.1.1 คาเบ้ียเลี้ยง           

คายานพาหนะ 
และคาเชาท่ีพัก
ในการ
บริหารงาน
สหกรณ 

 

700,000.00 465,955.78 600,000.00 14.29  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 
เจาหนาท่ี และผูตรวจสอบกิจการ
ท่ีไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน
และคาลงทะเบียนในการไปรวม
ประชุมสัมมนา และเขารวม
ฝกอบรมตางๆ เพ่ือนําความรู
ความสามารถมาพัฒนาสหกรณ 
ตามท่ีไดกําหนดไวในระเบียบ
สหกรณ 
 เปนคาใชจายสําหรับกรรมการ
ในการเปนตัวแทนของสหกรณ 
ไปศาลเพ่ือดําเนินการใหขอมูล
เก่ียวกับคดีตางๆ ของสหกรณ 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

    7.1.2 คาเบี้ยเลี้ยง
ดานกิจกรรม
ตางๆ ของ
สหกรณ 

 

50,000.00 0.00 30,000.00 40.0  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
คณะกรรมการท่ีไปสํารวจ
หลักทรัพย และจดทะเบียนรับ
จํานองหลักทรัพย กรณีสมาชิกกู
โดยใชหลักทรัพยคํ้าประกัน  
ครั้งละ 1 คน (ตามประกาศ
สหกรณฉบับท่ี 11/2561 ลงวันท่ี 
2 พ.ค. 2560 กําหนดใหสมาชิก
รับผิดชอบคาใชจายในการออก
ตรวจหลักทรัพยเพ่ือนํามา
ประกอบการขอกู)  

7.2 คาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร
เจาหนาท่ี 

100,000.00 81,800.00 100,000.00 0.0  เปนคาธรรมเนียมการศึกษา
บุตร ของเจาหนาท่ีสหกรณ 
ถึงระดับปริญญาตรี 

7.3  เงินสมทบ
ประกันสังคมและ
กองทุนทดแทน 

 

200,000.00 205,249.00 216,000.00 8.0  เปนเงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคมจายตามระเบียบและ
พระราชบัญญัติประกันสังคม   
รอยละ 5 ของเงินเดือนไมเกิน 
750 บาท/ตอคน/เดือน จํานวน 
24 คน 
 เปนเงินสมทบตามท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมเรียกเก็บตาม พรบ.
ประจําป 

7.4  คาเครื่องแบบ
กรรมการ เจาหนาท่ี
สหกรณ และผูตรวจ
สอบกิจการ 

120,000.00 120,000.00 126,000.00 13.33 เปนคาเครื่องแบบสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน 
เจาหนาท่ีสหกรณ 24 คน และ
ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน รวม
ท้ังสิ้น 42 คนๆ ละ 3,000 บาท 

7.5  คาสวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจําป
เจาหนาท่ีสหกรณ 

70,000.00 68,042.00 72,000.00 2.86 เปนคาตรวจสุขภาพประจําป
ของเจาหนาท่ีสหกรณ 24 คนๆ
ละ 3,000 บาท  
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

7.6  คาทําความสะอาด
สํานักงานสหกรณ 

30,000.00 12,840.00 30,000.00 0.0 เปนคาจางพนักงานทําความ
สะอาด เ ป น ค รั้ ง ค ร า ว  เ ช น 
กระจก ผามาน หรืออ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

7.7  คาสาธารณูปโภค 360,000.00 225,222.64 300,000.00 16.67 เปนคาน้ําประปา, คา
กระแสไฟฟา คาโทรศัพท, โทรสาร, 
คาไปรษณียากร, คาเชาตูไปรษณีย
ของสหกรณ 

7.8  คาเชาหองประชุม 40,000.00 29,500.00 40,000.00 0.0  เปนคาเชาหองประชุม เพ่ือ
ประชุมใหญสามัญ 1 ครั้ง และ
ประชุมใหญวิสามัญ  1 ครั้ง 

7.9  คาสอบบัญชี 120,000.00 110,000.00 120,000.00 0.0  เปนคาสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ประจําป 2563 
ตามมติท่ีประชุมใหญใหจัดจาง 

7.10 คาเบ้ียประกันการ       
ขนยาย และ 
เก็บเงินสด 

 

40,000.00 22,274.62 30,000.00 25.0  เปนคาประกันชีวิตเจาหนาท่ี
สหกรณ จํานวน 7 คน ในวงเงิน
ทุนประกันคนละ 500,000 บาท 
และประกันการขนยาย และการ
เก็บรักษาเงินสดในสํานักงาน 
วงเงินทุนประกัน 3,000,000 
บาท 

7.11 คาเบี้ยประกัน 
ทรัพยสินของ
สหกรณ 

50,000.00 44,116.48 50,000.00 0.0  เปนคาประกันอัคคีภัย ทุน
ประกัน จํานวน 8,000,000 บาท  
 เปนคาประกันทรัพยสิน  
ทุนประกัน จํานวน 1,000,000 
บาท  
 เปนคาประกันยานพาหนะ         
ทุนประกัน จํานวน 500,000 บาท 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

7.12 คาเบี้ยประกันชีวิต
คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
เจาหนาท่ีสหกรณ
และผูตรวจสอบ
กิจการ 

140,000.00 80,300.00 100,000.00 28.57  เพ่ือเปนคาเบี้ยประกันสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 
เจาหนาท่ีสหกรณ และผูตรวจสอบ
กิจการ เนื่องจากตองเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายนอกสํานักงานท้ังใน
และตางจังหวัด ซ่ึงจะกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
(คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 
15 คน เจาหนาท่ีสหกรณ จํานวน 
24 คน และผูตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 3 คน คาเบี้ยประกัน  
ไมเกิน คนละ 3,500 บาท) 

รวมหมวดคาใชสอย 2,020,000.00 1,465,300.52 1,814,000.00  10.20  
หมวดท่ี  8  คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย    
8.1 คาเสื่อมราคา

สินทรัพยถาวร 
1,700,000.00 1,041,790.99 1,500,000.00 11.76  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรตางๆ 

ของสหกรณ ประจําป 2563 
คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
จํานวน 322,610.63 บาท 

 คาเสื่อมราคาอาคารสํานักงาน   
5,000,000 บาทรอยละ 5 ตอป 
(20 ป) เปนเงินปละ 
257,982.80 บาท 

 คาเสื่อมราคาปรับปรุงอาคาร  
สํานักงาน 2,617,800 บาท    
รอยละ 5 ตอป (20ปๆ ละ 
130,890บาท 

 คาเสื่อมราคาตูรางเลื่อน
226,024.05  บาท 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

8.2 คาเสื่อมราคาคา
พัฒนาโปรแกรม 

      คอมพิวเตอร 
ตัดจาย (ลูกหนี้
ดําเนินคดี) 

96,300.00 0.0 96,300.00 0.0  เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 385,200 บาท  
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 96,300 บาท   
เริ่มป 25632566 

8.3 คาเสื่อมราคา 
คาพัฒนาเว็บไซต
และแอปพลิเคชัน 
ของสหกรณ 

0.00 0.00 75,000.00 100.00  เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 300,000 บาท       
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 75,000 บาท 

รวมหมวดคาเสื่อมราคา 1,796,300.00 1,041,790.99 1,671,300.00 6.96  
หมวดท่ี  9  ดอกเบ้ียจาย 
9.1 ดอกเบี้ยจายให

สถาบันการเงินอ่ืน 

 

1,000,000.00 215.76 100,000.00 90.0  เปนดอกเบี้ยจาย กรณีมีการ 
ขอกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน 
ประมาณ 2,500,000 บาท 
ภายใตเง่ือนไขอัตราดอกเบี้ย
ประมาณรอยละ 4.00 บาทตอป 

9.2 ดอกเบี้ยจายแก
สมาชิก 

42,000,000.00 39,662,007.49 45,090,000.00 7.36  เปนดอกเบี้ยจายสําหรับเงินรับ
ฝากของสมาชิก ประมาณ 1,800  
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 
รอยละ 2.505 บาทตอป  

รวมหมวดดอกเบ้ียจาย 43,000,000.00 39,662,223.25 45,190,000.00 5.09  
หมวดท่ี 10 ทุนสวัสดิการ 
10.1  ทุนสวัสดิการเพ่ือ

สงเคราะห
ครอบครัวสมาชิก
ผูเสียชีวิต  

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.0   เพ่ือจายใหครอบครัวของ
สมาชิกผูเสียชีวิต และตัดจาย
สมทบเปนทุนสวัสดิการตาม
ระเบียบสหกรณ วาดวย ทุน
สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห
ครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต 
พ.ศ. 2562 
 โอนเขาบัญชีเงินสะสม
สงเคราะหครอบครัวสมาชิก 

รวมหมวดทุนสวัสดิการ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.0  
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

หมวดท่ี 11 สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
11.1  เงินสวัสดิการ

บําเหน็จสมาชิก  
 
 

4,000,000.00 3,277,400.00 4,000,000.00 0.0  เพ่ือจัดเปนสวัสดิการบําเหน็จ
สํ าหรับสมาชิกตามระเ บียบ
สหกรณ  ว าด ว ย  สวั ส ดิกา ร
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ.  2562 
(จายตามอายุการเปนสมาชิก  
ปละ 700 บาท) 

11.2  เงินสนับสนุน
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสอ.มข. 
จํากัด 

252,300.00 252,300.00 265,900.00 5.39  เพ่ือสนับสนุนสมทบเปน       
คาบํารุงสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหใหกับสมาชิกสามัญ 
5,318 คนๆ ละ 50 บาท  
(ณ 31 ธ.ค.62) 

รวมหมวดสวัสดิการ
บําเหน็จ 

4,252,300.00 3,529,700.00 4,265,900.00 0.32  

หมวดท่ี 12 คาใชจายท่ัวไป 
12.1  คาซอมแซมและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ 
และอาคารสํานักงาน 
สหกรณท่ีชํารุด 

300,000.00 200,922.00 300,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ
สํานักงานท่ีอาจจะชํารุด และ
ซอมแซมวัสดุอ่ืน ๆ ของสหกรณ 

12.2  คาบํารุงรักษา
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร 

300,000.00 224,718.08 300,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร Internet 
และคาดูแล Website สหกรณ, 
คาโปรแกรม Antivirus 

12.3  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
และน้ํามันหลอลื่น 

80,000.00 42,420.10 60,000.00 25.0  เพ่ือเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง    
และน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
รถจักรยานยนต 1 คัน และ
รถยนตของสหกรณ 2 คัน 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

12.4  คาดําเนินคดี 500,000.00 349,381.00 450,000.00 10.0  เปนคาดําเนินคดี คาฤชาธรรม
เนียมศาล คาวิชาชีพทนายความ
ในการดําเนินคดีท่ีตอเนื่องและ
ติดตามหนี้สินของสหกรณ 

 คาทนายความในการติดตาม
หนี้สินของสหกรณ (กรณี
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้) และ
คาใชจายบังคับคดี 

12.5 คาชวยเหลือ
สงเคราะหศพ
สมาชิก คูสมรส บิดา
มารดา และบุตร
สมาชิก   

4,000,000.00 3,276,250.00 4,000,000.00 0.0  เพ่ือชวยเหลือสงเคราะหศพ
ของสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา 
และ บุตรสมาชิก ตามระเบียบ 
สหกรณ วาดวย ทุนสวัสดิการเพ่ือ
สงเคราะหเก่ียวกับการศพของ
สมาชิก คูสมรส บิดา มารดา  
และบุตร พ.ศ. 2562 

12.6  คาธรรมเนียม และ     
คาอากรแสตมป 

100,000.00 64,295.67 100,000.00 0.0 เพ่ือเปนคาธรรมเนียมธนาคารใน
การโอนเงิน คาธรรมเนียมสวน
ราชการ, เอกชน คาธรรม เนียม
การตอทะเบียนรถยนต 
รถจักรยานยนต และคาอากร
แสตมป ในการทํานิติกรรมอ่ืน ๆ
ของสหกรณ 

12.7  คาสาธารณกุศล 150,000.00 148,785.00 200,000.00 33.33 เพ่ือเปนคาสมทบทําบุญและ
รวมบริจาคใหกับหนวยงานตางๆ 
ในงานสาธารณกุศล 

12.8  คาใชจายในการ
เลือกต้ัง 

 

80,000.00 90,000.00 100,000.00 25.0 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
เลือกต้ังประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ (เหมาจาย)  
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

12.9 คาของท่ีระลึก 
 

60,000.00 46,524.00 60,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาของท่ีระลึกสําหรับ
สถาบันการเงินอ่ืน และผูมีอุปการ
คุณท่ีทําธุรกรรมรวมกับสหกรณและ
ผูมีสวนเก่ียวของและของท่ีระลึก
สําหรับสมาชิกผูเกษียณอายรุาชการ 

12.10 คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

100,000.00 67,227.10 100,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ และจัดทําขาว
เก่ียวกับกิจการของสหกรณให
สมาชิกรับทราบ และออกพบปะ
สมาชิกตามหนวยงานตางๆ 

12.11 คากิจกรรมสมาชิก
สัมพันธ 

200,000.00 180,329.00 200,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสรางความสัมพันธ
ระหวางสมาชิก เชน การจัดงาน
พิธีทางศาสนา และการเขารวม
กิจกรรมตามประเพณี การ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
หนวยงานอ่ืน ๆ 

12.12 คาวัสดุงานบาน 60,000.00 36,228.40 50,000.00 16.673  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบานใชใน
สํานักงานสหกรณ 

12.13 คาบํารุงรักษา
บริเวณสํานักงาน 
สหกรณ 

50,000.00 23,212.00 50,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาสนาม
หญาและปลูกตนไม และคา 
กําจัดปลวกสํานักงานสหกรณ 

12.14 คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร 

72,000.00 72,000.00 
 

 

72,000.00 
 

0.0 เปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร  
ใชภายในสํานักงานสหกรณ  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท
ตอเดือน (รานวีวัน โอเอฯ) 

รวมหมวดคาใชจายท่ัวไป 6,052,000.00 4,822,292.35 6,042,000.00 0.17  
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

หมวดท่ี  13 คาใชจายลงทุนและคาครุภัณฑ 
13.1 คาตกแตงภายใน

สํานักงานสหกรณ 
360,000.00 

 
256,100.00 700,000.00 

 
94.44 1. เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ตกแตงท้ังภายใน ภายนอก 
สํานักงานสหกรณ จํานวน 
200,000 บาท  

2. เพ่ือเปนงบประมาณในการ
ปรับปรุงหองประชุม ชั้น 2 
จํานวน 300,000 บาท  

3. เพ่ือปรับปรุงหองน้ําชั้น 2 
เปนหองสันทนาการ จํานวน 
200,000 บาท  
(คํานวณคาเสื่อมราคารอยละ 5 
ตอปท้ัง 3 รายการ) 

13.2 ครุภัณฑสํานักงาน 
    ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือในป 
2562 ประกอบดวย 

321,500.00 281,321.00 
ประกอบดวย 

562,600.00 74.99  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
ทดแทนเครื่องเดิมท่ีใชงาน      
มานาน โดยมีรายละเอียด 

 เครื่องคอมพิวเตอร 2 
เครื่อง(ฝายทะเบียน/ฝาย
สินเชื่อ) 
 เครื่องพิมพ EPSON หัว
เข็ม   LQ2190  จํานวน 
2 เครื่อง (ฝายทะเบียน/
ฝายสินเชื่อ) 
 โตะทํางาน 6 ตัว 

(ฝายทะเบียน 2 ตัวฝาย
สินเชื่อ 4 ตัว) 
เครื่องสํารองขอมูล 
External  Harddisk 
ความจุ 2 TB  จํานวน 1 
ตัว (ฝายบัญชี) 
 กลองถายรูป Cannon 
จํานวน  1 ตัว  
(ฝายสวัสดิการ)  

 28,600.00 
 
 

65,800.00 
 
 
 

34,000.00 
 
 

1,970.00 
 
 
 

47,960.00 
 

  ครุภัณฑสํานักงานท่ีจะขอจัดซ้ือ
ในป 2563 ดังนี้ 
 ชุดโตะทํางานพรอมเกาอ้ี 1 
ชุดๆ ละ 20,000 บาท (ผูจัดการ) 
 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่องๆ
ละ 25,900 บาท (ฝายสวัสดิการ) 
 ตูบานเลื่อน 1 หลังๆ ละ 4,500 
บาท (ฝายบัญชี) 
 โตะทํางาน 1 ตัวๆ ละ 6,800 
บาท (ฝายบัญชี) 
 เกาอ้ีสํานักงาน 2 ตัวๆ ละ 
2,400 บาทา (ฝายบัญชี) 
 เกาอ้ีสํานักงาน 3 ตัวๆ ละ 
5,000 บาท (ฝายการเงิน) 
 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก  
1 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท  
(ฝายการเงิน) 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

 ตูเก็บเอกสาร 4 ชั้น 
จํานวน 2 หลัง (ฝายบัญชี) 
 เครื่องคํานวณไฟฟา 14 
ห ลั ก  ยี่ ห อ  Casio รุ น 
DR240TM จํ า น ว น  6 
เครื่องฝายทะเบียน 1 
เครื่อง ผูจัดการ 1 เครื่อง 
ฝายธุรการ 1 เครื่อง และ
ฝายสินเชื่อ 3 เครื่อง 

 เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ 
12000 BTU จํานวน 1 
เครื่อง (หองผูจัดการ) 
 ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  Note 
Book จํานวน 1 เครื่อง
(ฝายสวัสดิการ) 
 เครื่องปริ๊นเตอร Ink 
EpsonL310 (ฝายการเงิน) 
 ปมน้ํา Hitachi 
(สํานักงานสหกรณ) 
 โทรทัศน 1 เครื่อง 
เพ่ิมเติมกับระบบบัตรคิว 

 9,000.00 
 

21,186.00 
 
 
 
 
 
 

24,500.00 
 
 

20,275.00 
 
 

4,040.00 
 

6,990.00 
 

17,000.00 

   เครื่องคํานวณไฟฟา 1 เครื่องๆ
ละ 5,000 บาท (ฝายการเงิน) 
 เครื่องนับธนบัตรแบบลมดูด  
1 เครื่องๆ ละ 65,000 บาท 
(ฝายการเงิน) 
 ผามานสวนสํานักงานท่ีตอเติม
ใหม 1 ชุดๆ เปนเงิน 150,000
บาท 
 ทีวี 1 เครื่องพรอมอุปกรณ(ฝาย
ธุรการ) 
 เครื่องดูดฝุน 1 เครื่องๆละ 
5,000 บาท (ฝายธุรการ) 
 อางลานจาน 1 ชุดๆ ละ 5,000 

บาท (ฝายธุรการ) 
 ตูเก็บวัสดุงานบาน 1 หลังๆ ละ 

6,000 บาท (ฝายธุรการ) 
 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่องๆ

ละ 30,000 บาท (ฝายสินเชื่อ) 
 เครื่องคํานวณไฟฟา 14 หลัก  

4 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท 
(ฝายสินเชื่อ) 

 ตูเก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 ตูๆ ละ 
6,000 บาท (ฝายสินเชื่อ) 

 เครื่องสํารองขอมูล External  
Harddisk ความจุ 2 TB จํานวน 
1 ตัว (ฝายสินเชื่อ) ราคา 2,500 
บาท 

 เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 12 ตัวๆ
ละ 3,000 บาท (ฝายสินเชื่อ  
9 ตัว รองผูจัดการ 1 ตัว 
ฝายทะเบียน 2 ตัว) 
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หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

13.3 คาจัดทําหองประชุม 
ยุค 4.0 

250,000.00 0.00 300,000.00 20.0  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรและระบบไมโครโฟน 
ในหองประชุมสหกรณ  

13.4 กลองวงจรปด 2 ชุด 50,000.00 34,000.00 35,000.00 30.0 เ พ่ือจั ด ซ้ือชุดกลองว งจรป ด 
เพ่ิมเติมและติดต้ังท้ังภายในและ
รอบบริเวณสํานักงานสหกรณ 

13.5  คาสรางอาคาร
เชื่อมตออาคารเดิม
ของสํานักงาน
สหกรณ 

3,000,000.00 2,657,800.00 0.0 0.0 เพ่ือเปนคาใชจายในการตอเติม
พ้ื น ท่ี ใ ห บ ริ ก า ร แ ก ส ม า ชิ ก 
ด า นหน า สํ า นั ก ง านสหกร ณ  
รองรับกับจํานวนสมาชิกท่ีมา
ติดตอใชบริการเพ่ิมข้ึน รวมท้ังคา
เขียนแบบในการกอสรางอาคาร
เพ่ิมเติม 

13.6  คาปรับปรุง 
ภูมิทัศนสํานักงาน
สหกรณ 

100,000.00 18,664.00 100,000.00 0.0  เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุง
ภูมิทัศนและบํารุงรักษาบริเวณ
รอบๆ สํานักงานสหกรณใหรมรื่น
สวยงามและเปนท่ีพักผอนสําหรับ
สมาชิกท่ีมาติดตอสหกรณ 

13.7  เครื่องกดบัตรคิว
สําหรับใหบริการ
สมาชิก 

400,000.00 300,740.00 0.00 0.0  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องกดบัตร
คิว เพ่ือใหบริการสมาชิกไดรวดเร็ว 
โดยแยกแตละแผนกท่ีสมาชิก
ตองการติดตอใชบริการ 


 



รายงานประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด146  


หมวดรายการ 
ป  2562 ป 2563 เพ่ิมข้ึน 

เหตุผลและความจําเปน ตั้งไว 
(บาท) 

จายจริง 
(บาท) 

ขอตั้ง 
(บาท) 

/ลดลง 
(%) 

13.8  คาจัดทําระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต และ
แอพพลิเคชั่นของ
สหกรณ และระบบ 
การพิมพใบเสร็จรับเงิน 

        แบบอัตโนมัติของ
สมาชิก 

500,000.00 300,000.00 300,000.00 40.0  เพ่ือเปนคาจัดทําระบบ
บริหารจัดการเว็บไซตและ
แอพพลิเคชั่นของสหกรณ  
ดังนี้  

1. ระบบตรวจสอบ
รายละเอียดประวัติสมาชิก 
เชน เลขทะเบียนสมาชิก    
ทุนเรือนหุน เงินฝากคงเหลือ 
เงินกูคงเหลือ หลักประกัน
เงินกู และการคํ้าประกันเงินกู 

2. ระบบพิมพใบเสร็จ      
รับเงินแบบอัตโนมัติ 
ของสมาชิก 

3. ระบบการกรอก
แบบฟอรมการกูอัตโนมัติ    

4. ระบบเว็บไซตหลัก 
ของสหกรณ 

5. ระบบการตรวจสอบสิทธิ
การกูของสมาชิก 

6.  เพ่ือพัฒนาระบบ
เว็บไซตและแอพพลิเคชั่น 
ของสหกรณ 

รวมหมวดคาใชจายลงทุนฯ 4,981,500.00 3,867,885.00 1,997,600.00 59.90  
รวมคาใชจายทุกหมวด 88,316,300.00 76,482,193.63 88,487,000.00 0.19  

หมายเหตุ    สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ทุกหมวดรายการ
 
เสนอเพือพจิารณา 

มติทีประชุม

............................................................................................................................................................... 



เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกัน  
ประจำาปี 2563

 ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ�ากดั พ.ศ. 2562 หมวด 4 การด�าเนนิงาน 

ข้อ 18 ก�าหนดไว้ว่า ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนด “วงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่

จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์” ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

หรือการค�้าประกันส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีที่แล้วไปพลางก่อน” 

 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 

ได้อนุมตัวิงเงินกูย้มื หรอืการค�า้ประกนัไว้ เป็นเงนิ จ�านวน 1,000,000,000.00 บาท (หนึง่พนัล้านบาทถ้วน)

 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอขออนุมัติวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน

เป็นเงิน จ�านวน 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ ์

เกิดสภาพคล่อง และเพื่อให้บริการแก่สมาชิกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน 
ประจำาปี 2563

            ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ�ากดั พ.ศ. 2562 หมวด 4 ข้อ 25 ก�าหนด

ไว้ว่า “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด โดยผูส้อบบัญชี

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 

 ในปีบญัช ี2563  มบีรษิทัผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต เสนอให้บรกิารสอบบญัช ีจ�านวน 1 รายการ ดังนี้ 

   

ชื่อผู้เสนอให้บริก�ร

สอบบัญชี

ก�รเข้�

ตรวจ/ปี

(ครั้ง)

ระยะเวล�

เข้�ตรวจ/ครั้ง

(วัน)

จำ�นวน

ผู้เข้�ตรวจ

ครั้ง/(คน)

ร�ยง�นก�ร

สอบบัญชี

ระหว่�งปี

(ครั้ง)

ค่�ตอบแทน

(บ�ท)

1.  บริษัท ส�านักงานบัญชี  

    ทองเอก จ�ากัด  

     ทะเบียน 0105554088855

3-4  2-4 ≤3 ≤2 110,000.00

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.7 พิจ�รณ�ก�รตัดหนี้สูญ

 เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์ด้านการบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 6(1)(3)(ก) 

และข้อ 7 (1) และคณะกรรมการด�าเนินการ ได้ติดตามลูกหนี้ตามขั้นตอนของนายทะเบียนสหกรณ ์

จนถึงที่สุดแล้ว  

 ดงันัน้ จากการประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่ 40 ครัง้ที ่ 22/2562 เมือ่วันที ่16 มกราคม 

2563 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์ จ�านวน 3 ราย  

รวมหน้ีสินที่เสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเป็นส่วนของหนี้ตามค�าพิพากษาจ�านวน 1,881,389.94 บาท และ 

ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา จ�านวน 1,944,222.36 บาท รวมหนี้สินที่เสนอเพื่อพิจารณาตัดหน้ีสูญ  

จ�านวน 3,825,612.30 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งมี 

รายละเอยีด ดังนี้ 

ลำาดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

1 นายไชยา  วงศ์รัตนะ 

ทะเบียนเลขที่ 6221

วันพิพากษา 20 มิถุนายน 

2548 หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญา

เลขที่ พ24400528 ยอดหนี้

ตามค�าพิพากษา 759,398.36 

บาท ดอกเบี้ยค้างรับตามค�า

พิพากษา จ�านวน 870,293.03 

บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,629,691.39 บาท 

สิ้นสุดการบังคับคดีเมื่อวันที่  

20 มิถุนายน 2558 ทนาย 

สืบทรัพย์แต่ไม่พบทรัพย์

2 นางปรียารัตน์  วงศ์รัตนะ 

ทะเบียนเลขที่ 5775

วันพิพากษา 20 มิถุนายน 

2548 หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญา

เลขที่ พ24400529 ยอดหนี้

ตามค�าพิพากษา 461,684.58 

บาท ดอกเบี้ยค้างรับตามค�า

พิพากษา จ�านวน 533,788.22 

บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

995,472.80 บาท 

สิ้นสุดการบังคับคดีเมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2558 ทนายสืบทรัพย์

แต่ไม่พบทรัพย์



รายงานประจำาปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด150

ลำาดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

3 นางนิภาพร  ซื่อดี 

ทะเบียนเลขที่ 2617

วันพิพากษา 1 สิงหาคม 2548 

หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลข

ที่ พ24400619 ยอดหนี้ตาม

ค�าพิพากษา 660,307.00 บาท 

ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา 

จ�านวน 540,141.11 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,200,448.11 บาท 

สิ้นสุดการบังคับคดีเมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2558 ทนายสืบทรัพย์

แต่ไม่พบทรัพย์

เสนอเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระท่ี 5 
              เรื่องอื่น ๆ  
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บันทึก

ระเบียบวาระที ่5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562

อวยพรปีใหม่ 2563
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น และท่ีปรึกษาสหกรณ์

กิจกรรม 5 ส.



ประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 2562
26 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



ท�าบุญสหกรณ์
26 กุมภาพนัธ ์2562

สมัมนาคณะกรรมการ ผ ูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ท่ี
22 กุมภาพนัธ ์2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



ร่วมงานประเพณีสงกรานต ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น
10 เมษายน 2562

แลกเปล่ียนเรียนรู้สญัจร
26 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



พบปะสมาชิกวิทยาเขตหนองคาย
26 เมษายน 2562

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
8 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



ร่วมพิธีถวายพระพร ในหลวงรชักาลท่ี 10
26 กรกฎาคม 2562

ประชุมใหญ่วิสามญั ครัง้ท่ี 1/2562
27 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคี
17 สิงหาคม 2562

ถวายพระพรเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ
7 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



วางพานพุ่มเน่ืองในวนัวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2562 

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัน�้าท่วม
2 กนัยายน 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
19-20 ตุลาคม 2562

ประชุมใหญ่วิสามญั ครัง้ท่ี 2/2562
5 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม 
ประจำาปี 2562



✵ ท่ีปรึกษา ✵
✒ รศ.น.สพ.ดร.ชชูาติ  กมลเลิศ ประธานกรรมการด�าเนินการ

✒ นางศิรดา  บุบผา  ผู้จดัการสหกรณ์

✵ คณะผู้จดัท�าหนงัสือรายงานประจ�าปี 2562 ✵
✎ ผศ.ดร.ชูศกัด์ิ  พูนสวสัด์ิ 

✎ นายสมเกียรติ แพทยป์ระดิษฐ ์

✎ นายรงัสิต  แพทยป์ระดิษฐ์

✎ นายปิยพิกุล  สุดโปร่ง  

✎ นายสาธิต  มัง่คัง่ 

✎ นางสุทธิกานต ์ ธรรมวงษ์

✎ นางพานิช  โคตรพนัธ ์ 

✎ นางสาวษิญาภา กาญจนางกูร 



โครงการของสหกรณอ์อมทรพัย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ�ากดั เป็นข่าว





โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 16.30 น.  

043-202100 ภายใน มข. 44770

099-4655115

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

kkuprinting@hotmail.com

kkuprinting

ฝ่ายประสานงาน

คุณ กชพร  ชัยญวรรธน์

โทร. 093-5645553

อีเมล num31701@gmail.com

เพราะไทยประกันชีวิต

พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด อยู่เคียงข้าง

ด้วยความเข้าใจ จริงใจ ไม่ทิ้งกัน

เพื่อให้คุณมั่นคง อุ่นใจ ในทุกๆก้าวของชีวิต

ไทยประกันชีวิตเข้าใจ

ในความต้องการของคนทุกกลุ่ม

บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์พัฒนา

แบบประกันและสัญญาเพิ่มเติมกว่า 200 แบบ

ครอบคลุมทั้งความคุ้มครองและการออม

บมจ. ไทยประกันชีวิต

162/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043-242043

หากคุณจะเลือกบริษัทประกันชีวิตสักแห่ง

ทำาไมต้องเลือกไทยประกันชีวิต



•	ระบบรักษาความปลอดภัยมี
มาตรฐานเทยีบเท่าระบบธนาคาร

• จัดเก็บและบันทึกประวัติการ
แก้ไขข้อมูลในระบบ

• ควบคุมสิท ธิการท� างานของ 
ผู้ใช้งานด้านการรับ	 -	 จ่ายเงิน	
และด้านการเข้าถงึข้อมูล	ได้อย่าง
มีประสิทธภาพ

บริษัทโซแอ็ท	โซลูชั่น	จ�ากัด  

🏠 165/57		ถ.รามอินทรา		แขวงอนุสาวรีย	์	เขตบางเขน		กทม.		10220
📞	02-059-05111			📠	02-096-1690
🌐	www.soatsolution.com
📧	support@soatsolution.com

Enhance	Your	Success.

• เชือ่มต่อข้อมลูการท�ารายการ
ระหว่าง	Front	Office	และ	
Back	Office	แบบ	Real	Time	

• บนัทึกข้อมลูใบบนัทึกรายการ
ทางการเงินอัตโนมัติ	พร้อม
บันทึกข้อมูลสู่ระบบบัญชี

• เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
• เว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก
 (Real	Time)
• ATM	Online
• SMS	Alert
• Touch	Screen

• เชื่อมต่อข้อมูลรายการเคลื่อนไหว
กบัธนาคาร	ด้วยระบบ	Statement	
Bank	Reconcile 

• จัดเก็บเอกสาร	 ใบสมัครสมาชิก,	
สัญญาเงินกู ้,	 สัญญาค�้าประกัน 
เป็นแบบ	Electronic	ด้วยระบบ	
Document	Imaging 








