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ที่ สอ.มก.ว.83/2560 
 

            17   มกราคม  2560 
 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2559  จ านวน 1 ชุด 
 

  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ได้มีมติ ครั้งที่  20/2559 
วันที่  15 พฤศจิกายน 2559  ให้ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม  พ.ศ.  2560  เวลา 
09.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 วันที่ 26 มกราคม 2559  
 2.2  รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 
วาระที่ 3 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ ์และรายงานผลการด าเนนิงาน   
 ประจ าป ี2559 
วาระที่ 4 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ ประจ าป ี2559 
วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าป ี2559 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตงิบประมาณรายจา่ยในการด าเนินงาน ประจ าป ี2560  

   วาระที่ 8  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 
วาระที่ 9  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนแต่งตั้งและก าหนดค่าธรรมเนียมการ 
  ตรวจสอบ ประจ าปี 2560 
วาระที่ 10 พิจารณาก าหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าป ี2560 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติหลักการการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
 พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ
วาระที่ 12  พิจารณาขายอาคารพร้อมที่ดินโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง  

 วาระที่ 13 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทกุท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
                      (ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน)์ 
                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด  

http://www.coop.ku.ac.th/


 



หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 

   วันที่  17 มกราคม 2560 

เรียน  น.ส.สุวีณา  จงเจริญพรชัย 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงิน

ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์

เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 ข้าพเจ้ารับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ

เป็นดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งรวมถึงการละเว้นการ

แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ 

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ 

 2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี   และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด                

 2.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี   และระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติที่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด   ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่ก ากับดูแล   ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 



5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน   เพราะมิได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร    หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน

ภายหน้าซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง

ส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน   

6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 

6.2 ข้อตกลงสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 

6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน  

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ

ผูกมัดใดๆ  ในสินทรัพย์ของสหกรณ์   เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น

ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน

ทั้งหมดท่ีสหกรณ์แก่บุคคลที่สาม     นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว     ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ    ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก    

                                                  

  ขอแสดงความนับถือ 

       

           (ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์) 

         ประธานกรรมการ 

 
              (นางอรัญญา มูลทองสงค์) 

          ผู้จัดการ 

 



รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จ ากัด   ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2559   งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด   

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่ านี้โดย

ถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์     และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า    

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์    ซึ่งก าหนดให้

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์    รวมถึงการวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า   งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญหรือไม ่

 

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน   วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึง

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน    ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว   ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์   เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์   แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของสหกรณ์    การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดย

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์    รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 



 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จ ากัด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน   โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์       

        

           

              (นางสาวสุวีณา  จงเจริญพรชัย) 

                                                                                     ผู้สอบบัญชี 

 

124 ถนนคฑาธร ต าบลหน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

วันที่  17  มกราคม  2560 



ปี 2559 ปี 2558

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 220,601,933.00        255,280,677.20            

เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 2,670,057,802.98      1,951,556,506.41          

เงินลงทุนระยะส้ัน 4 3,279,439,380.17      3,839,951,790.71          

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ 5 1,784,617,708.66      1,612,602,878.78          

ลูกหนี้ระยะส้ัน - สุทธิ 6 2,415,355.70           874,577.78                  

ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ 7 101,181,994.09        99,327,474.15              

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 154,941,853.02        220,153,898.74            

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 8,213,256,027.62    7,979,747,803.77        

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 13,803,273,758.35    10,799,938,120.14        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 12,013,183,488.39    11,506,642,208.62        

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 12,713,595.64          13,660,160.16              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10 42,359,365.58          52,245,633.50              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11 145,111.88              20,500.00                   

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 25,871,675,319.84  22,372,506,622.42      

รวมสินทรัพย์ 34,084,931,347.46  30,352,254,426.19      

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ปี 2559 ปี 2558

หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 12 150,000,000.00        0.00

เงินรับฝาก 13 24,232,341,483.58    21,330,328,330.17        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14 77,390,075.61          75,127,320.73              

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 24,459,731,559.19  21,405,455,650.90      

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15 10,303,019.14          10,286,420.73             

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 10,303,019.14        10,286,420.73            

รวมหน้ีสิน 24,470,034,578.33  21,415,742,071.63      

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)

หุน้ทีช่ าระเต็มมูลค่าแล้ว 6,970,667,620.00      6,285,369,810.00          

ทุนส ารอง 1,110,068,810.17      1,023,253,785.69          

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 16 410,287,789.43        388,153,198.93            

ก าไรจากเงินลงทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้น 17 422,524,954.38        577,692,706.98            

ก าไรสุทธิประจ าปี 701,347,595.15        662,042,852.96            

รวมทุนของสหกรณ์ 9,614,896,769.13    8,936,512,354.56        

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 34,084,931,347.46  30,352,254,426.19      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์)

ประธานกรรมการ

(นายนพดล  ระโยธ)ี

เลขานุการ

วันที ่17 มกราคม 2560



สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท % บาท %

รายไดด้อกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยมืและเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แกส่มาชกิ 474,607,434.23      33.10        438,596,544.09      32.77        

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แกส่หกรณ์อื่น 224,354,937.60      15.65        270,770,646.79      20.24        

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 116,282,045.38      8.10         55,731,319.02        4.16          

รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยมืและเงินฝาก 815,244,417.21      56.85        765,098,509.90      57.17        

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 591,619,097.40      41.26        539,378,014.17      40.30        

เงินปันผล 25,084,356.49        1.75         25,151,820.00        1.88          

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,054,326.80          0.14         8,695,804.75         0.65          

รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุน 618,757,780.69      43.15        573,225,638.92      42.83        

รวมรายไดด้อกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,434,002,197.90  100.00     1,338,324,148.82  100.00      

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจา่ยเงินรับฝาก

ดอกเบี้ยจา่ยเงินฝากออมทรัพย์ 6,354,029.16          0.44         6,199,226.55         0.46          

ดอกเบี้ยจา่ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 475,399,064.63      33.15        430,660,879.38      32.18        

ดอกเบี้ยจา่ยเงินฝากประจ า 181,094,421.07      12.63        178,754,476.70      13.36        

รวมดอกเบี้ยจา่ยเงินรับฝาก 662,847,514.86      46.22        615,614,582.63      46.00        

ดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยมืระยะส้ัน 8,195,068.52          0.58         4,717,671.22         0.35          

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้ยมื 671,042,583.38     46.80      620,332,253.85    46.35       

หัก หน้ีสงสยัจะสญู

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้แกส่มาชกิ 355,445.99            0.02         1,034,727.20         0.08          

รวมหน้ีสงสยัจะสญู 355,445.99            0.02         1,034,727.20         0.08          

รายไดด้อกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสทุธิ 762,604,168.53     53.18      716,957,167.77    53.57       

บวก รายไดอ่ื้น

รายได้จากการใชป้ระโยชน์ในอาคาร สอ.มก. 6,500,000.00          0.45         8,000,000.00         0.60          

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ 39,000.00              0.00 61,500.00             0.00

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการจ าหน่าย 43,383.00              0.00 1,675,020.00         0.12          

รายได้อื่น 78,325.09              0.01         1,559,898.76         0.12          

รวมรายไดท้ี่มใิชด่อกเบี้ย 6,660,708.09        0.46        11,296,418.76      0.84         

ปี 2559 ปี 2558หมายเหต ุ



บาท % บาท %

ปี 2559 ปี 2558หมายเหต ุ

หัก ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน ค่าจา้งและเงินประจ าต าแหน่ง 15,766,037.50        1.10         14,461,683.00        1.08          

เงินบ าเหน็จเจา้หน้าที่ 869,498.41            0.06         270,919.00            0.02          

ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะ 159,924.00            0.01         148,261.00            0.01          

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี 1,262,826.95          0.10         1,143,686.73         0.09          

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 323,894.00            0.02         316,378.32            0.02          

 สวัสดิการเจา้หน้าที่ 1,768,263.30          0.12         1,646,105.66         0.12          

 เงินรางวัลพิเศษเจา้หน้าที่ 2,470,890.00          0.17         2,900,000.00         0.22          

ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ/อบรมสัมมนา 198,245.00            0.01         188,065.10            0.01          

รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 22,819,579.16      1.59        21,075,098.81      1.57         

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคา 2,013,974.95          0.14         2,154,350.85         0.17          

ค่าตัดจา่ยสิทธิการใชป้ระโยชน์การใชอ้าคารและซอฟแวร์ 9,886,267.92          0.69         9,849,204.91         0.74          

309,861.40            0.02         957,176.87            0.07          

ค่าเชา่ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 352,000.00            0.02         240,000.00            0.02          

ค่าเชา่ที่จอดรถ 118,600.00            0.01         96,000.00             0.01          

ค่าจา้งบริการรักษาความปลอดภยั 693,360.00            0.05         693,360.00            0.05          

ค่าจา้งบริการรักษาความสะอาด 323,965.04            0.02         326,160.00            0.02          

ค่าจา้งดูแลทิ่ดินโครงการบ้านพักระยอง 115,000.00            0.01         101,000.00            0.01          

และโครงการสวัสดิการที่ดินคลอง 15

ค่าน้ ามันเชื้อเพลงและหล่อล่ืน 10,063.90              0.00 12,084.60             0.00

ค่าเบี้ยประกนัภยัและภาษี 22,197.57              0.00 27,145.97             0.00

รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกับ อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 13,845,290.78      0.96        14,456,483.20      1.09         

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสมาชกิ

ค่าใชจ้า่ยในการจดัสัมมนาเกี่ยวกบัสมาชกิ 3,950,128.04          0.27         5,029,908.02         0.38          

ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ์ขา่วสาร และบริการสมาชกิ 1,939,242.75          0.13         2,569,979.00         0.19          

ค่าใชจ้า่ยมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ 375,667.13            0.03         330,277.80            0.02          

ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุสมาชกิ 851,329.00            0.06         838,614.06            0.06          

ค่าใชจ้า่ยสมทบค่าหุ้นให้สมาชกิ 2,661,430.00          0.19         2,574,418.00         0.19          

เงินสนับสนุนสมาชกิในการจา้งบริษัทประเมินหลักทรัพย์ 278,200.00            0.02         133,675.00            0.01          

ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชกิ 1,998,400.00          0.14         1,899,400.00         0.14          

ค่าสมนาคุณ-ของให้สมาชกิ 2,750,000.00          0.19         0.00 0.00

รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสมาชกิ 14,804,396.92      1.03        13,376,271.88      1.00         

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา



บาท % บาท %

ปี 2559 ปี 2558หมายเหต ุ

ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอ่ืน

ค่าเบี้ยประชมุ 1,153,300.00          0.08         1,120,300.00         0.08          

ค่าใชจ้า่ยจดัการประชมุใหญ่ 983,236.00            0.07         910,904.00            0.08          

ค่าใชจ้า่ยสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกจิการ 1,052,552.43          0.07         1,116,635.00         0.08          

ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะ 773,800.00            0.05         330,030.00            0.02          

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000.00            0.01         130,000.00            0.01          

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ 252,000.00            0.02         252,000.00            0.02          

ค่าสนับสนุนกจิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,757,000.00          0.33         4,687,000.00         0.35          

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ 391,540.10            0.03         352,338.61            0.03          

ค่าวัสดุส านักงาน 712,770.64            0.05         957,493.83            0.08          

ค่ารับรอง 271,576.50            0.02         375,499.00            0.03          

ค่าใชจ้า่ยด าเนินคดี 265,224.12            0.02         414,562.68            0.03          

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 115,456.00            0.01         120,148.00            0.01          

ค่าสมนาคุณ 911,430.00            0.06         844,950.00            0.06          

ค่าตอบแทน 844,000.00            0.06         639,500.00            0.05          

ค่าใชจ้า่ยในการเยีย่มลูกค้าและสนบัสนนุกจิกรรมสหกรณ์ต่างๆ 211,668.30            0.01         240,654.25            0.02          

ค่าใช้จ่ายสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 335,410.00            0.02         929,618.65            0.07          

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 1,671,587.86          0.12         1,751,145.41         0.13          

ค่าบริการสัญญาณ Lease Line และสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 711,002.02            0.05         720,717.16            0.05          

ค่าไปรษณียย์ากร ธนาณัติ และอากรเช็ค 326,364.00            0.02         315,695.00            0.02          

ค่าบริการขนส่งเงินสด 120,500.00            0.01         120,000.00            0.01          

ค่าบริการรับฝากเอกสาร 102,386.16            0.01         98,288.24             0.01          

ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา 144,180.00            0.01         134,570.20            0.01          

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีร้ะหวา่งด าเนินคดี 1,748,418.99          0.12         0.00 0.00

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีต้ามค าพิพากษา (2,277,890.56)         (0.16) 0.00 0.00

ค่าใชจ้า่ยอื่น 740,502.05            0.05         740,829.65            0.06          

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอ่ืน 16,448,014.61      1.15        17,302,879.68      1.31         

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น 67,917,281.47      4.73        66,210,733.57      4.95         

ก าไรสทุธิ 701,347,595.15     48.91      662,042,852.96    49.46       

1
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ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

701,347,595.15 662,042,852.96 

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

2,013,974.95 2,154,513.85 

ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,886,267.92 9,849,204.91 

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ 355,445.99 1,034,727.20 

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี 1,748,418.99 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ( 2,277,890.56) 0.00

0.00 ( 341,599.13)

ปรับเงินฝากสหกรณ์อื่นเข้าบัญชีลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี ( 3,500,000.00) 0.00

ดอกเบีย้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ ( 1,188,345.47) ( 1,465,337.81)

ดอกเบีย้เงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ ( 99,993,648.62) ( 97,862,136.34)

ดอกเบีย้เงินลงทุนค้างรับ ( 123,519,422.56) ( 187,776,509.53)

ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ ( 4,293,923.65) ( 5,021,162.63)

ดอกเบีย้บัตรเงินฝากค้างรับ ( 1,095.89) 0.00

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 391,540.10 271,675.29 

242,810.65 0.00

2,750,000.00 0.00

ดอกเบีย้ค้างจ่ายเงินรับฝาก 58,429,273.95 54,768,666.20 

2,008,400.00 4,063,400.00 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 130,000.00 130,000.00 

869,498.41 270,919.00 

545,398,899.36 442,119,213.97 

เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 3,657,840,000.00 3,814,240,000.00 

เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์ ( 4,075,000,000.00) ( 3,160,000,000.00)

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 108,735,420.00 114,393,400.00 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ 1,470,049,026.54 1,462,728,671.98 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 973,291,907.32 973,009,423.85 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ( 110,922,700.00) ( 114,076,390.00)

เงินสดจ่ายจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ ( 1,539,662,000.00) ( 1,776,617,600.00)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าสมนาคุณค้างจ่าย

ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์

ปรับดอกเบีย้รับเข้าลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดีและพิพากษา

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์ด าเนินงาน

สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธนัวาคม  2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ



ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ ( 1,306,944,880.00) ( 1,499,220,620.00)

เงินสดรับโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. 208,837,501.12 269,863,750.26 

เงินสดจ่ายโครงการจัดหาอาคารและครุภัณฑ์ มก. ( 65,135,830.62) ( 275,246,030.50)

เงินสดรับดอกเบีย้เงินให้กู้สหกรณ์อื่นกู้ยืมค้างรับ 1,465,337.81 1,836,113.99 

เงินสดรับดอกเบีย้เงินโครงการพิเศษ มก. ค้างรับ 97,862,136.34 92,699,785.03 

เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง 9,253,400.00 10,332,606.00 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง ( 9,253,400.00) ( 10,382,606.00)

เงินสดรับลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี 115,040.43 1,879,137.94 

เงินสดรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 2,581,294.27 1,779,107.85 

เงินสดรับดอกเบีย้เงินลงทุนค้างรับ 187,776,509.53 134,046,511.94 

เงินสดรับดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 4,813,521.58 1,675,335.38 

เงินสดรับเงินทดรองด าเนินคดี 47,279.69 57,748.69 

เงินสดจ่ายเงินทดรองด าเนินคดี ( 50,316.51) ( 163,914.45)

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ( 373,189.00) ( 227,373.18)

เงินสดรับเงินรอรียกคืน 2,047,491.66 88,291.82 

เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน ( 2,034,309.66) ( 98,473.82)

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ( 243,720.15) 0.00

เงินสดรับจากสินทรัพย์ช าระหนี้รอจ าหน่าย 76,617.00 324,980.00 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ค้างจ่ายเงินรับฝาก ( 54,768,666.20) ( 52,467,672.85)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ค้างจ่าย 0.00 ( 32,219.18)

เงินสดรับเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย 701,100.00 732,100.00 

เงินสดจ่ายเงินกองทุน เอไอเอ ค้างจ่าย ( 702,800.00) ( 733,700.00)

เงินสดรับเงินประกันสังคมค้างจ่าย 641,836.00 626,728.00 

เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย ( 642,276.00) ( 622,738.00)

เงินสดจ่ายค่าสมนาคุณค้างจ่าย ( 4,063,400.00) ( 1,834,000.00)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย ( 130,000.00) ( 130,000.00)

เงินสดรับภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3,306,620.06 8,314,553.62 

เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ( 2,993,374.20) ( 9,686,243.69)

เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 11,851,107.12 21,179,951.26 

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน ( 13,210,998.28) ( 13,214,901.53)

เงินสดรับเงินค้ าประกัน 0.00 64,000.00 

เงินสดจ่ายคืนเงินค้ าประกัน ( 852,900.00) ( 1,363,200.00)

เงินสดรับเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย 21,803,192.05 19,919,914.93 

เงินสดจ่ายเงินประกันกลุ่มสมาชิกค้างจ่าย ( 21,806,726.58) ( 19,946,884.16)

เงินสดรับบัญชีพักเจ้าหนี้  ATM 367,436,094.00 369,482,647.90 

หน้ีสินด าเนินงาน



ปี 2559 ปี 2558

บาท บาท

เงินสดจ่ายบัญชีพักเจ้าหนี้  ATM ( 367,667,144.00) ( 367,645,247.90)

เงินสดรับค่าเบีย้ประกันภัยผู้ค้ าประกันค้างจ่าย 0.00 3,944,017.21 

เงินสดจ่ายค่าเบีย้ประกันภัยผู้ค้ าประกันค้างจ่าย ( 9,428.04) ( 3,934,589.17)

เงินสดรับเงินโครงการสงเคราะห์ 15,945,540.00 10,559,820.00 

เงินสดจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์ ( 16,745,595.00) ( 10,722,555.00)

98,663,217.64 437,530,852.19 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะส้ัน ( 1,495,811,770.26) ( 4,232,034,245.38)

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว ( 4,658,624,034.07) ( 4,426,462,983.96)

เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะส้ัน 2,031,822,631.25 3,425,646,701.71 

เงินสดรับไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว 1,524,622,192.81 2,788,575,553.98 

เงินสดจ่ายซ้ือครุภัณฑ์ สอ.มก. ( 1,067,410.43) ( 1,048,339.01)

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธกิารใช้ซอฟต์แวร์ 0.00 ( 200,000.00)

( 2,599,058,390.70) ( 2,445,523,312.66)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 26,000,000,000.00 12,050,000,000.00 

เงินสดจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืม ( 25,850,000,000.00) ( 12,290,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 18,809,997,710.76 17,186,718,980.01 

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก ( 15,907,984,557.35) ( 13,636,826,023.86)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 735,893,210.00 587,662,640.00 

เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ ( 50,595,400.00) ( 43,732,740.00)

เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ( 10,000.00) ( 10,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปันผล ( 385,654,053.52) ( 351,832,976.44)

เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน ( 105,149,614.96) ( 92,577,109.76)

เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ( 7,414,160.00) ( 7,119,600.00)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ( 7,067,610.00) ( 7,033,200.00)

เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก ( 47,194,299.50) ( 39,954,168.00)

เงินสดจ่ายทุนสะสมสร้างส านักงาน ( 603,500.00) ( 2,790,793.00)

เงินสดรับทุนสะสมสร้างส านักงาน 0.00 1,891,750.00 

3,184,217,725.43 3,354,396,758.95 

683,822,552.37 1,346,404,298.48 

2,206,837,183.61 860,432,885.13 

2,890,659,735.98 2,206,837,183.61 

เงนิสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 

เงนิสด ณ วันต้นปี

เงนิสด ณ วันสิ้นปี

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน



1.  สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคัญ

 - สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คูณด้วย

    จ านวนเงินต้นทีค้่างช าระตามระยะเวลาทีกู่้ยมื

 - สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ทีเ่กดิจากดอกเบีย้เงินให้กู้ของลูกหนี้ทีไ่ม่กอ่ให้เกดิรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ านวน 41,569.79 บาท

   ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบีย้เงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท าให้มีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 701,389,164.94 บาท 

 - สหกรณ์รับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกนัเพยีงบางส่วน โดยก าหนดให้ค านวณ

   ราคาตามบัญชีต่อหน่วยโดยวิธีถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก

 - เงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนระยะยาวทีเ่ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพยท์ีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดง

   ด้วยราคาทุน  ส าหรับเงินลงทุนระยะส้ัน/ เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในความต้องการ

   ของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม  โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดทีต้ั่งใจจะถอื

   จนครบก าหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด

   ทีไ่ม่มีความต้ังใจถอืจนครบก าหนด แสดงด้วยราคายติุธรรมทัง้นี้ สหกรณ์รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

   เป็นก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และ

   จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ยในงบก าไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จ าหน่ายเงินลงทุนนั้น ทัง้นี้ถอืปฏิบัติตามมาตราฐาน

   การบัญชีฉบับที ่105  เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

 - สหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจดัชั้น

   คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และจากการพจิารณาร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันส้ินปี

   ตามอายขุองหนี้ทีค้่างช าระของลูกหนี้แต่ละราย ซ่ึงเป็นจ านวนทีเ่พยีงพอส าหรับการขาดทุนซ่ึงอาจเกดิขึ้น

 - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ ของใช้ส้ินเปลืองตามราคาทุน

 - ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

   ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทัง้นี้ยกเว้นทีดิ่น

 - สิทธิประโยชน์ในอาคารตัดจา่ยตามอายกุารใช้ประโยชน์ในอาคาร

 - สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัดจา่ยตามการเปล่ียนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่

 - ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมทัง้การซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถอืเป็นค่าใช้จา่ยหักจาก

   รายได้ การต่อเติมหรือเพิม่เติมอาคารและอปุกรณ์รายใหญ่ ๆ ถอืเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

   ทัง้นี้รวมถงึเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทีน่ าไปเป็นหลักทรัพยค้์ าประกนัหนี้สินด้วย

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



2.  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

เงินสด 518,890.23           429,550.16           

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 139,069.63           106,573.03           

ออมทรัพย์ 214,943,973.14     254,744,554.01     

บตัรเงินฝาก 5,000,000.00         0.00

รวม 220,601,933.00    255,280,677.20   

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อย มก. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-19267-2  

จ านวนเงิน  10,751.33 บาท สหกรณ์ฯ ได้น าไปค  าประกันการส่งไปรษณีย์รายเดือนต่อการส่ือสารแหง่ประเทศไทย 

ในวงเงิน  10,000.00 บาท

3.  เงนิฝากสหกรณอ่ื์น  ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด-เงินฝากประจ า 350,000,000.00     600,000,000.00     

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด-เงินฝากออมทรัพย์ 10,174.90             10,063.89            

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 800,000,000.00     800,000,000.00     

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด 1,500,000,000.00   500,000,000.00     

สหกรณ์โคนมวงัน  าเย็น จ ากัด 0.00 28,000,000.00       

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีท ีจ ากัด 20,000,000.00       20,000,000.00       

สหกรณ์การเกษตรสามผง จ ากัด 0.00 3,500,000.00        

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จ ากัด 12,952.63             12,504.78            

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพฒันาที่ดิน จ ากัด 11,401.63             11,204.69            

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากัด 11,719.49             11,433.65            

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 11,554.33             11,299.40            

รวม 2,670,057,802.98 1,951,556,506.41 



4.  เงนิลงทนุ   ประกอบด้วย

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย

4.1 เงนิลงทนุระยะสั้น

4.1.1 เงนิลงทนุทีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด

หุน้กู ้บมจ.ปนูซีเมนต์ไทย คร้ังที่ 1/2555 อาย ุ4 ปี 0.00 0.00 62,390,336.50         62,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2549  อาย ุ10 ปี 0.00 0.00 91,604,756.70         91,813,230.71         

หุน้กู ้บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  คร้ังที่ 1/2552 อาย ุ7 ป ี 0.00 0.00 40,574,984.00         40,000,000.00         

พนัธบตัรออมทรัพยไ์ทยเขม้แขง็ ป ีพ .ศ.2553 คร้ังที่ 1 0.00 0.00 8,155,960.96           8,000,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ คร้ังที่ 1/2552 อายุ 7 ปี 0.00 0.00 41,087,018.40         40,000,000.00         

พนัธบตัรออมทรัพยธ์ปท . ป ีพ.ศ. 2552 คร้ังที่ 1 อาย ุ7 ปี 0.00 0.00 843,525,380.88       819,483,372.80       

หุน้กู ้บมจ.ปตท.  คร้ังที่ 2/2549  อาย ุ10 ป ี 0.00 0.00 103,097,635.00       100,526,027.74       

หุน้กู ้บมจ.ธนาคารเกยีรตินาคิน คร้ังที่ 6/2554 อาย ุ5 ปี 0.00 0.00 10,296,470.90         10,000,000.00         

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ฯ พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 2 อาย ุ7 ปี 50,478,670.50         49,601,802.13         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 4/2553 อาย ุ7 ปี 106,996,602.30       106,209,968.13       0.00 0.00

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 50,326,313.00         50,000,000.00         0.00 0.00

หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง คร้ังที่ 1/2553 ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี 102,418,547.00       100,000,000.00                              0.00                        0.00

310,220,132.80      305,811,770.26      1,200,732,543.34    1,171,822,631.25    

บวก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน 4,408,362.54           28,909,912.09         

310,220,132.80      1,200,732,543.34    

ราคาทนุ ราคาทนุ

4.1.2 เงนิลงทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 730,000,000.00       600,000,000.00       

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจแหง่ชาติ จ ากดั 400,000,000.00       400,000,000.00       

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนแหง่ประเทศไทย จ ากดั 200,000,000.00       0.00

กองทุนส่วนบคุคลโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 739,219,247.37       739,219,247.37       

กองทุนส่วนบคุคลโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 700,000,000.00       700,000,000.00       

กองทุนส่วนบคุคลโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั 200,000,000.00       200,000,000.00       

รวม 2,969,219,247.37    2,639,219,247.37    

รวมเงนิลงทนุระยะสั้น 3,279,439,380.17    3,839,951,790.71    

ป ี2558

บาท

ป ี2559

บาท

รวม

รวม



มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย

4.2 เงนิลงทนุระยะยาว

4.2.1  เงนิลงทนุทีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด -ระยะยาว

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คร้ังที่ 4 อายุ 15.2 ปี 1,412,822.40           1,513,140.96           1,447,709.34           1,513,140.96           

พนัธบตัรรัฐบาล ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2551 คร้ังที่ 3 7,904,614.91           7,291,829.47           5,562,774.50           7,291,829.47           

พนัธบตัรรัฐบาล ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2551 คร้ังที่ 2 อาย ุ10.3 ปี 2,083,944.02           2,340,122.24           2,151,549.54           2,340,122.24           

พนัธบตัรรัฐบาลกรณีพเิศษ ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2549 คร้ังที่ 6 2,597,145.58           2,223,392.92           2,664,638.98           2,223,392.92           

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ฯ พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 2 อาย ุ7 ปี 0.00 0.00 51,092,870.00         49,380,132.02         

พนัธบตัรออมทรัพยพ์เิศษรุ่นสุขกนัเถอะเรา ธกส . อาย ุ5 ปี 210,250,542.00       200,000,000.00       211,986,456.00        200,000,000.00        

พันธบัตรออมทรัพยพ์ิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา กระทรวงการคลัง อาย ุ10 ปี 334,719,660.00       300,000,000.00       337,363,767.00        300,000,000.00        

พนัธบตัร ธ.เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ .ศ.2556 441,030,016.00       400,000,000.00       445,183,316.00        400,000,000.00        

คร้ังที่ 17 อาย ุ10 ปี

หุน้กู ้บมจ.ธนาคารเกยีรตินาคิน คร้ังที่ 5/2554 อาย ุ7 ปี 79,069,479.00         75,000,000.00         80,847,939.75         75,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 1/2551 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 31,853,959.50         30,000,000.00         32,946,805.80         30,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 2/2553 ชุดที่ 3 อาย ุ9 ปี 105,631,188.00       100,000,000.00       107,404,586.00        100,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 1/2558 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 19,935,805.40         20,000,000.00         20,815,581.00         20,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.น้ าตาลมิตรผล คร้ังที่ 1/2556 อาย ุ10 ปี 42,962,881.60         39,121,713.71         43,240,855.60         39,009,840.54         

หุน้กู ้บมจ.น้ าตาลมิตรผล คร้ังที่ 1/2559 อาย ุ10 ปี 91,183,653.00         90,000,000.00         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.น้ าตาลมิตรผล คร้ังที่ 1/2559 อาย ุ12 ปี 50,151,976.00         50,000,000.00         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2552 อาย ุ15 ปี 121,448,935.00       100,000,000.00       125,414,270.00        100,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 2/2552 อาย ุ15 ปี 352,716,984.00       300,000,000.00       358,715,907.00        300,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2555 อาย ุ6.8 ปี 52,703,089.00         50,000,000.00         53,736,077.50         50,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 2/2555  อาย ุ6.8 ปี 107,063,246.00       100,000,000.00       109,263,700.00        100,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 3/2555  อาย ุ7 ปี 107,081,088.00       100,000,000.00       109,005,974.00        100,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 2/2556  อาย ุ7 ปี 217,961,842.00       200,000,000.00       220,055,498.00        200,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2557 อาย ุ6.9 ปี 21,376,390.60         20,000,000.00         21,124,091.40         20,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2558 อาย ุ10 ปี 31,380,223.50         30,000,000.00         30,947,188.50         30,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/2554  ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 155,762,247.00       152,635,518.96       51,395,891.50         50,957,664.38         

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 2/2555  อาย ุ12 ปี 209,213,428.00       207,235,548.52       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/2557  ชุดที่ 2 อาย ุ7 ปี 63,668,517.00         62,113,623.21         63,075,451.20         62,575,512.83         

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/2557  ชุดที่ 3 อาย ุ10 ปี 248,997,261.70       234,244,530.31       184,754,781.10        170,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 2/2557  ชุดที่ 2 อาย ุ7 ปี 167,333,950.40       168,944,338.16       10,391,504.30         10,189,270.51         

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 2/2557  ชุดที่ 3 อาย ุ10 ปี 345,493,470.30       333,159,321.32       325,329,363.60        333,529,570.01        

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/2558  ชุดที่ 3 อาย ุ7  ปี 15,581,951.25         15,153,143.16         15,490,652.70         15,178,630.38         

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/2558  ชุดที่ 4 อาย ุ10  ปี 208,468,994.00       200,000,000.00       206,338,798.00        200,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 2/2558  ชุดที่ 3 อาย ุ7  ปี 287,243,793.20       284,575,761.99       184,368,598.20        180,000,000.00        

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท



มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 2/2558  ชุดที่ 4 อาย ุ10  ปี 228,169,073.00       220,000,000.00       224,172,722.40        220,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/2559  ชุดที่ 4 อาย ุ10  ปี 71,183,576.80         70,000,000.00         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.บางจากปโิตรเลียม . คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 22,216,895.60         20,000,000.00         22,461,820.60         20,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.บางจากปโิตรเลียม . คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อาย ุ10 ปี 99,730,289.70         90,000,000.00         100,972,512.00        90,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.บา้นป ูคร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 48,153,817.80         45,000,000.00         49,014,127.35         45,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.บา้นป ูคร้ังที่ 2/2556 ชุดที่ 2 อาย ุ12 ปี 107,078,747.00       107,534,162.00       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.บา้นป ูคร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 105,243,333.00       105,152,675.58       106,463,076.00        105,710,196.00        

หุน้กู ้บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล คร้ังที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 215,169,866.00       200,000,000.00       220,872,350.00        200,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม คร้ังที่ 2/2552 อาย ุ10 ปี 319,391,046.00       300,000,000.00       325,388,181.00        300,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปนูซีเมนต์ไทย คร้ังที่ 1/2558 อาย ุ4 ปี 124,965,075.60       120,000,000.00       126,069,001.20        120,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ปนูซีเมนต์ไทย คร้ังที่ 1/2559 อาย ุ4 ปี 83,622,120.72         82,000,000.00         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 1/2556 ชุดที่ 8 อาย ุ10 ปี 54,697,351.50         55,200,614.00         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อาย ุ10 ป ี 316,057,125.00       300,000,000.00       325,565,688.00        300,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 8 อาย ุ10 ป ี 325,466,608.00       311,434,387.70       298,216,254.88        279,711,726.45        

หุน้กู ้บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 2/2557 ชุดที่ 7 อาย ุ7 ปี 95,767,400.70         90,760,307.21         95,779,934.10         90,901,269.90         

หุน้กู ้บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 3/2557 ชุดที่ 2 อาย ุ12 ปี 52,823,187.50         52,951,716.46         32,157,429.60         31,905,916.87         

หุน้กู ้บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 4 อาย ุ10 ปี 70,103,124.70         73,962,086.85         0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 2 อาย ุ10 ปี 103,114,466.00       100,000,000.00       106,174,585.00        100,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อาย ุ12 ปี 41,675,028.00         40,000,000.00         42,874,781.20         40,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.ช.การช่าง คร้ังที่ 1/2558 ชุดที่ 2 อาย ุ6 ปี 100,521,435.00       100,720,761.79       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ช.การช่าง คร้ังที่ 2/2558 ชุดที่ 3 อาย ุ7 ปี 226,922,011.20       232,177,369.50       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ช.การช่าง คร้ังที่ 4/2559 ชุดที่ 3 อาย ุ10 ปี 117,996,661.52       124,000,000.00       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 4/2553 อาย ุ7 ปี 0.00 0.00 110,106,675.00        107,292,985.68        

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 1/2555 อาย ุ9 ปี 121,780,260.85       115,324,225.49       123,936,148.60        115,387,970.17        

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 1/2556 อาย ุ10 ปี 153,025,330.50       154,426,088.99       158,078,289.00        155,038,393.96        

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 1/2557 อาย ุ10 ปี 479,961,960.20       484,216,322.01       507,236,605.40        485,799,092.24        

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 1/2558 อาย ุ7 ปี 90,289,407.60         101,792,429.85       93,129,607.80         102,106,021.15        

หุน้กู ้บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน คร้ังที่ 1/2558 อาย ุ10 ปี 100,749,862.00       100,000,000.00       105,507,892.00        100,000,000.00        

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 6 อายุ 10 ปี 130,921,562.40       122,174,926.50       133,609,446.00        122,566,562.28        

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 0.00 0.00 51,581,193.00         50,000,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี 242,047,663.00       223,459,468.85       248,924,801.40        224,029,190.56        

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 2/2555 ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี 110,030,543.00       100,757,838.91       112,709,457.00        100,794,540.55        

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 383,767,384.00       354,139,133.22       392,893,336.50        354,597,884.62        

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 1/2558 อายุ 10 ปี 101,953,878.00       101,819,130.34       0.00 0.00

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวรเจอร์ส คร้ังที่ 2/2558 อายุ 10 ปี 149,315,710.50       150,000,000.00       151,956,790.50        150,000,000.00        

บาท บาท

ป ี2559 ป ี2558



มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย

หุน้กู ้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คร้ังที่ 1/2558 อาย ุ7 ปี 665,400,014.40       669,121,948.78       151,674,285.00        150,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 3 อาย ุ10 ปี 101,611,880.00       100,000,000.00       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อาย ุ12 ปี 100,840,363.00       100,000,000.00       0.00 0.00

หุน้กู ้บมจ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คร้ังที่ 1/2554 อาย ุ7 ปี 61,976,455.80         60,000,000.00         63,041,025.60         60,000,000.00         

หุน้กู ้บมจ.เบอร์ล่ียคุเกอร์ คร้ังที่ 2/2559 ชุดที่ 5 อาย ุ10 ปี 101,742,668.00       100,000,000.00       0.00 0.00

หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ คร้ังที่ 1/2559 ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี 460,455,108.40       470,000,000.00       0.00 0.00

หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง คร้ังที่ 1/2553 ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี 0.00 0.00 104,548,739.00        100,000,000.00        

หุ้นกู้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง คร้ังที่ 1/2553 อายุ 10 ปี 106,808,435.00       100,000,000.00       108,959,230.00        100,000,000.00        

หุน้กู ้บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  คร้ังที่ 1/2556 อาย ุ10 ป ี 161,773,833.00       147,009,487.55       159,275,438.50        146,654,368.56        

10,888,803,658.35  10,470,687,066.51  8,265,468,020.14    7,716,685,225.25    

บวก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว 418,116,591.84        548,782,794.89        

10,888,803,658.35  8,265,468,020.14    

ราคาทนุ ราคาทนุ

4.2.2 เงนิลงทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด

หุน้กู ้บมจ.การบนิไทย จ ากดั 1,000,000,000.00     1,000,000,000.00     

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 400,040,000.00       400,040,000.00       

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ธนกจิไทย จ ากดั 31,000,000.00         31,000,000.00         

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย ไอซีที จ ากดั 3,230,000.00           3,230,000.00           

หุน้บริษทัสหประกนัชีวติ  จ ากดั 200,000.00             200,000.00             

หุน้ร้านสหกรณ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากดั 100.00                   100.00                   

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 0.00 500,000,000.00       

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจแหง่ชาติ จ ากดั 980,000,000.00       400,000,000.00       

ต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนแหง่ประเทศไทย จ ากดั 500,000,000.00       200,000,000.00       

2,914,470,100.00    2,534,470,100.00    

รวมเงนิลงทนุระยะยาว 13,803,273,758.35  10,799,938,120.14  

รวมเงนิลงทนุทัง้สิ้น 17,082,713,138.52  14,639,889,910.85  

รวม

                    มูลค่ายติุธรรม ตามค าแนะน ากรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เร่ือง วธิปีฏบิติัทางบญัชีเกีย่วกบัเงินลงทุน พ .ศ. 2544  หมายถงึ จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียน

ทรัพยสิ์นกนัซ่ึงอาจหมายถงึราคาเสนอซ้ือหรือราคาปดิของหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยอ์ืน่ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละวนั

                   สอ.มก. น าหุน้กูข้องบริษทั น้ าตาลมิตรผล จ ากดั คร้ังที่ 1/2556 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2566 จ านวน 30 ล้านบาท   และพนัธบตัรรัฐบาล ในปงีบประมาณ พ .ศ.

 2551 คร้ังที่ 3 จ านวน 5 ล้านบาท ใช้ค้ าประกนัการถอนเงินฝากผ่านตู้  ATM  ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพนัธบตัรรัฐบาลเพือ่การปรับ

โครงสร้างหนี้ปงีบประมาณ พ .ศ.2553 คร้ังที่ 2 อาย ุ7 ป ีจ านวน 0.16 ล้านบาท ใช้ค้ าประกนัการใช้ไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวงวงเงิน 0.16 ล้านบาท

รวม

รวม

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท



กองทุนส่วนบุคคล สอ.มก. 

1) บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) : KUSCCL

บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

รายละเอียดการลงทนุโดย บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) : KUSCCL

เงินฝากกระแสรายวัน 2,508,727.59           2,505,824.24           

เงินฝากออมทรัพย์ 23,277,438.60         23,214,422.70         

เงินฝากประจ า 81,062,527.30         81,000,000.00         

บตัรเงินฝากธนาคาร 62,508,561.62         62,000,000.00         

พนัธบตัรรัฐบาล 82,275,938.37         82,937,387.26         

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 34,989,723.39         34,989,359.85         

หุ้นกู้ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 14,623,554.36         14,498,823.47         

หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 17,544,385.52         17,500,872.07         

หุ้นกู้ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 299,983.60              300,019.74              

หุ้นกู้ บมจ. ปตท. 32,318,663.66         32,001,489.56         

หุ้นกู้ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 102,387.57              100,011.15              

หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 882,010.99              869,973.21              

                   สหกรณ์ได้ท าสัญญามอบหมายใหบ้ริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุต่าง ๆ เปน็ผู้จดัการบริหารกองทนุส่วนบคุคลของ สอ .มก. โดยก าหนดนโยบายการ

ลงทนุภายใต้พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทนุอยา่งอื่นของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2558  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มบีริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุทั้งส้ินรวม 3 บริษทั ดังนี้

                   สหกรณ์ได้ท าสัญญามอบหมายให ้บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุเอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) : MFC เปน็ผู้จดัการบริหารกองทนุส่วนบคุคล ต้ังแต่วันที่

 3 กรกฎาคม 2544  โดยมธีนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  เปน็ผู้รับฝากทรัพยสิ์น นโยบายการลงทนุในตราสารทนุไมเ่กนิร้อยละ 40 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

และตราสารหนี้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

                   ค่าธรรมเนยีมการจดัการ และค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์น ตามอตัราผลตอบแทนของกองทนุกอ่นหกัค่าธรรมเนยีมการจดัการ หากอตัรา

ผลตอบแทนต่ ากว่าร้อยละ 4.00  คิดค่าธรรมเนยีมร้อยละ 0.07 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อป ีหากอตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 4.00-5.99 คิดค่าธรรมเนยีม

ร้อยละ 0.14 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อป ีหากอตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.00-9.99 คิดค่าธรรมเนยีมร้อยละ 0.21 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อป ีและหาก

อตัราผลตอบแทนมากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 10 คิดค่าธรรมเนยีมร้อยละ 0.28  ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อปี

                   เงินลงทนุจ านวนทั้งส้ิน 739,219,247.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มมีลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  เปน็จ านวน 741,200,455.91 บาท  ค่าธรรมเนยีม

การจดัการและค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์นเปน็จ านวน 1,631,604.48 บาท



บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 13,477,367.00         13,201,382.55         

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 6,577,505.82           6,600,098.61           

หุ้นกู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน 16,009,554.90         15,838,325.10         

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 9,420,943.48           9,354,779.61           

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 10,245,841.00         10,016,441.80         

หุ้นกู้ บมจ.บตัรกรุงไทย 6,364,023.36           6,400,435.59           

หุ้นกู้ บมจ.โตโยต้า ลีสซ่ิง 1,220,104.38           1,199,839.27           

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 9,995,367.05           10,001,282.37         

หุ้นกู้ บมจ.น้ าตาลมติรผล 7,836,572.62           7,700,707.73           

หุ้นกู้ บมจ.อซ่ีีบาย 7,171,243.49           7,100,029.74           

หุ้นกู้ บมจ.อยธุยา แคปปติอล ออโต้ลีส 26,438,013.66         26,203,332.67         

หุ้นกู้ บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์ 4,376,948.84           4,400,068.86           

หุ้นกู้ บมจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) 819,021.98              799,873.71              

หุ้นกู้ บมจ.เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป 10,228,592.00         10,158,877.10         

หุ้นกู้ บมจ.ซีพ ีออลล์ 7,452,184.67           7,399,100.90           

หุ้นกู้ บมจ.อนิโดรามา เวนเจอร์ส 916,137.09              899,996.18              

หุ้นกู้ บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) 4,540,037.61           4,399,390.42           

หุ้นสามญัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,027,700.00           8,882,362.77           

หุ้นสามญัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 33,387,750.00         33,909,414.20         

หุ้นสามญัธนาคารเกยีรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 17,186,700.00         15,911,708.47         

หุ้นสามญัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 44,651,790.00         43,970,636.84         

หุ้นสามญัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 24,705,000.00         23,236,370.09         

หุ้นสามญัธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 6,145,230.00           6,195,962.00           

หุ้นสามญั บมจ.ปตท. 60,003,600.00         56,204,419.57         

หุ้นสามญั บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 30,790,375.00         26,915,854.02         

หุ้นสามญั บมจ.อสมท 86,400.00               73,918.45               

หุ้นสามญั บมจ.ทา่อากาศยานไทย 17,830,400.00         16,844,890.05         

หุ้นสามญั บมจ.การบนิไทย 2,526,510.00           2,954,183.87           

                      รวม 741,824,816.52      728,691,865.79      

บวก เงินปนัผลค้างรับ 518,397.00              

หกั เจา้หนี้อื่นๆ (1,142,757.61)          

                      มลูค่าสนิทรัพยส์ทุธ ิ (NAV) 741,200,455.91      

รับรู้รายได้ 5,000,000.00           



2) บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากัด

บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

รายละเอียดการลงทนุโดย บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากัด

เงินฝากออมทรัพย์ 4,181,499.46           4,176,268.83           

เงินฝากประจ า 30,297,103.83         30,000,000.00         

พนัธบตัรรัฐบาล 117,178,956.50        118,203,846.66        

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 31,880,130.71         31,876,190.82         

พนัธบตัรที่กระทรวงการคลังค้ าประกนั 12,767,815.56         12,662,631.55         

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 10,306,780.93         10,000,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 7,362,491.06           7,400,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ซีพ ีออลล์ 33,888,649.27         33,000,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 19,208,056.78         18,500,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) 15,173,156.11         15,000,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 7,567,082.83           7,500,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ดีแทค ไตรเนต 5,309,268.59           5,300,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.อซ่ีีบาย 14,340,101.29         14,100,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.บตัรกรุงไทย 6,198,987.01           6,200,000.00           

                   ค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ ตามอตัราผลตอบแทนของกองทนุกอ่นหกัค่าธรรมเนยีมการจดัการ หากอตัราผลตอบแทนนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 

Benchmark  คิดค่าธรรมเนยีมร้อยละ 0.18 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ หากอตัราผลตอบแทนมากกว่า Benchmark คิดค่าธรรมเนยีมร้อยละ 0.27 ของมลูค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ  ทั้งนี้มธีนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  เปน็ผู้รับฝากทรัพยสิ์น  ค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 0.025 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

กองทนุ  (Benchmark ค านวณจากผลตอบแทนดัชนหีลักทรัพย ์30%  +  อตัราผลตอบแทนเงินฝากประจ า 35% (ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ และ ธ.ไทยพาณิชย)์ + 

ดัชนรีาคาพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 35%)

                   เงินลงทนุจ านวนทั้งส้ิน 600,000,000.00 บาท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มมีลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ เปน็จ านวน 593,500,609.60 บาท  

ค่าธรรมเนยีมการจดัการและค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์นเปน็จ านวน 1,671,792.67 บาท

                   สหกรณ์ได้ท าสัญญามอบหมายให ้บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย จ ากดั : KASSET เปน็ผู้จดัการบริหารกองทนุส่วนบคุคล ต้ังแต่วันที่ 5 

กรกฎาคม 2554 วงเงิน 200  ล้านบาท  และได้เพิ่มวงเงินอกีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 จ านวน 200 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 จ านวน 100 ล้านบาท 

 และเมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2557 จ านวน 100 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งส้ิน 600 ล้านบาท  โดยมธีนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  เปน็ผู้รับฝากทรัพยสิ์น 

นโยบายการลงทนุในตราสารทนุไมเ่กนิร้อยละ 40 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ และตราสารหนี้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ



บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 5,962,515.77           6,000,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 5,012,546.85           4,900,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ปนูซีเมนต์ไทย 26,433,119.79         26,199,179.35         

หุ้นกู้ บมจ.ไทยออยล์ 3,483,955.29           3,400,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ทสิโก ้โตเกยีว ลีสซ่ิง 9,418,403.41           9,300,000.00           

หุ้นกู้มปีระกนั บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 3,598,563.45           3,600,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารทสิโก้ 18,023,734.35         18,000,000.00         

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารยโูอบี 8,118,309.04           8,200,000.00           

หุ้นสามญัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 13,192,000.00         11,622,648.03         

หุ้นสามญัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 24,370,750.00         27,020,425.85         

หุ้นสามญัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 47,701,500.00         48,659,210.39         

หุ้นสามญัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 48,403,500.00         48,500,861.37         

หุ้นสามญั บมจ.ทนุธนชาติ 7,009,200.00           6,634,500.28           

หุ้นสามญั บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 24,347,025.00         23,433,165.29         

หุ้นสามญั บมจ.ปตท. 23,436,000.00         23,294,434.03         

หุ้นสามญั บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 18,528,125.00         16,922,658.56         

หุ้นสามญั บมจ.อสมท 5,123,520.00           4,181,711.67           

                      รวม 607,822,847.88      603,787,732.68      

บวก ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 14,945,412.39         

หกั เจา้หนี้จากการซ้ือหลักทรัพย์ (28,470,124.44)         

ค่าธรรมเนยีมค้างจา่ย (745,351.63)             

ภาษซ้ืีอค้างจา่ย (52,174.60)               

                      มลูค่าสนิทรัพยส์ทุธ ิ (NAV) 593,500,609.60      

รับรู้รายได้ 15,000,000.00         



บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

รายละเอียดการลงทนุโดย บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากัด

เงินฝากออมทรัพย์ 5,467,586.16           5,465,405.64           

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 16,986,091.74         16,985,710.81         

หุ้นสามญัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 3,088,000.00           2,618,700.13           

หุ้นสามญัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 9,798,000.00           10,881,129.41         

หุ้นสามญัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 18,946,080.00         19,455,817.81         

หุ้นสามญัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 19,474,250.00         19,633,377.87         

หุ้นสามญั บมจ.ทนุธนชาติ 2,838,000.00           2,686,285.43           

หุ้นสามญั บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 9,844,850.00           9,355,493.01           

หุ้นสามญั บมจ.ปตท. 9,597,600.00           9,543,528.99           

หุ้นสามญั บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 7,055,125.00           6,429,052.03           

หุ้นสามญั บมจ.อสมท 904,320.00              741,373.63              

                      รวม 103,999,902.90      103,795,874.76      

หกั เจา้หนี้จากการซ้ือหลักทรัพย์ (6,867,980.47)          

ค่าธรรมเนยีมค้างจา่ย (6,443.47)                

ภาษซ้ืีอค้างจา่ย (451.04)                   

                      มลูค่าสนิทรัพยส์ทุธ ิ (NAV) 97,125,027.92        

                   สหกรณ์ได้ท าสัญญามอบหมายให ้บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย จ ากดั : KASSET เปน็ผู้จดัการบริหารกองทนุส่วนบคุคลแบบมเีปา้หมาย 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 วงเงิน 100  ล้านบาท   โดยมธีนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  เปน็ผู้รับฝากทรัพยสิ์น นโยบายการลงทนุในตราสารทนุต้ังแต่ร้อยละ 

0-100 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

                   ป ี2559 ไมคิ่ดค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ (สัญญาระบคุ่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ อตัราคงที่ร้อยละ 0.27 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ) 

ค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์น อตัราร้อยละ 0.025 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

                   เงินลงทนุจ านวนทั้งส้ิน 100,000,000.00 บาท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มมีลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ เปน็จ านวน 97,125,027.92 บาท  ค่าธรรมเนยีม

ผู้รับฝากทรัพยสิ์นเปน็จ านวน  6,894.51 บาท



3) บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด

บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

รายละเอียดการลงทนุโดย บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากัด

เงินฝากออมทรัพย์ 4,834,087.44           4,834,087.44           

เงินฝากประจ า 15,000,000.00         15,000,000.00         

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 31,759,464.57         31,769,937.97         

พนัธบตัรรัฐบาล 26,993,358.98         27,380,666.30         

หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารเกยีรตินาคิน 2,305,169.99           2,303,447.42           

หุ้นกู้ บมจ.ออิอน ธนสินทรัพย์ 3,001,704.27           3,000,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.เอพ ีไทยแลนด์ (ประเทศไทย) 7,011,379.13           6,988,098.42           

หุ้นกู้ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 3,486,452.06           3,499,668.17           

หุ้นกู้ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 5,869,351.49           5,845,955.22           

หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 1,859,293.67           1,857,428.50           

หุ้นกู้ บจ.เงินติดล้อ 2,989,401.78           3,000,000.00           

หุ้นกู้ บมจ.ภทัราลิสซ่ิง 7,906,428.94           7,896,030.67           

หุ้นกู้ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 7,446,965.01           7,427,578.95           

หุ้นกู้ บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์ 2,055,031.78           2,056,232.30           

หุ้นกู้ บมจ.ศุภาลัย 1,904,610.14           1,902,687.47           

หุ้นสามญั บมจ.ทา่อากาศยานไทย 9,273,400.00           8,625,479.63           

หุ้นสามญัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3,461,150.00           3,631,245.08           

หุ้นสามญัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 7,064,500.00           7,154,127.58           

หุ้นสามญัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 7,669,410.00           9,200,423.49           

หุ้นสามญัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 13,465,750.00         12,818,034.98         

หุ้นสามญั บมจ.ปตท. 15,884,400.00         14,427,485.03         

                   สหกรณ์ได้ท าสัญญามอบหมายให ้บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั เปน็ผู้จดัการบริหารกองทนุส่วนบคุคล ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2558 

วงเงิน 200  ล้านบาท  โดยมธีนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  เปน็ผู้รับฝากทรัพยสิ์น นโยบายการลงทนุในตราสารทนุไมเ่กนิร้อยละ 40 ของมลูค่าสินทรัพย์

สุทธิ และตราสารหนี้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

                   ค่าธรรมเนยีมการจดัการ อตัราคงที่ร้อยละ 0.18 ของมลูค่าสินทรัพยสึ์ทธิ และค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์น อตัราร้อยละ 0.025 ของมลูค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ

                   เงินลงทนุจ านวนทั้งส้ิน 200,000,000.00 บาท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มมีลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ เปน็จ านวน 199,115,636.07 บาท ค่าธรรมเนยีม

การจดัการและค่าธรรมเนยีมผู้รับฝากทรัพยสิ์นเปน็จ านวน 421,795.42 บาท



บาท บาท

มลูค่ายตุธิรรม ราคาทนุ

หุ้นสามญั บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 11,800,250.00         12,019,296.91         

                      รวม 193,041,559.25      192,637,911.53      

บวก ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 5,172,212.66           

เงินปนัผลค้างรับ 939,027.78              

หกั เจา้หนี้จากการซ้ือหลักทรัพย์ (1,673.78)                

ค่าธรรมเนยีมค้างจา่ย (35,489.84)               

                      มลูค่าสนิทรัพยส์ทุธ ิ (NAV) 199,115,636.07      

5.  เงินใหกู้้ยมื - สทุธ ิ ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกู้้ยมื - ปกติ

     เงินใหกู้้แกส่หกรณ์ 1,114,800,000.00     3,961,380,000.00     1,184,140,000.00     3,474,880,000.00     

     เงินใหกู้้แกส่มาชกิ

          ลูกหนี้เงินกู้ฉกุเฉนิ 15,317,700.00         0.00 13,130,420.00         0.00

          ลูกหนี้เงินกู้สามญั 202,179,132.61        1,437,083,681.45     193,339,453.21        1,376,345,123.55     

          ลูกหนี้เงินกู้พเิศษ 242,033,592.06        4,041,217,519.59     221,993,005.57        3,729,347,627.22     

     รวมลูกหนี้เงินใหส้มาชกิกู้ 459,530,424.67        5,478,301,201.04     428,462,878.78        5,105,692,750.77     

     โครงการจดัหาอาคารและครุภณัฑ์ มก. 208,865,500.00        2,573,502,287.35     0.00 2,926,069,457.85     

     รวมเงินใหกู้้ยมืปกติ 1,783,195,924.67    12,013,183,488.39  1,612,602,878.78    11,506,642,208.62  

เงินใหกู้้แก่สมาชกิ - ที่ไมก่่อใหเ้กิดรายได้

     ลูกหนี้เงินกู้สามญั 34,736.16               0.00 0.00 0.00

     ลูกหนี้เงินกู้พเิศษ 1,742,493.82           0.00 0.00 0.00

     รวมเงินใหกู้้แก่สมาชกิ - ที่ไมก่่อใหเ้กิดรายได้ 1,777,229.98          0.00 0.00 0.00

     รวมเงินใหกู้้แก่สมาชกิกู้ 1,784,973,154.65    12,013,183,488.39  1,612,602,878.78    11,506,642,208.62  

(355,445.99)             0.00 0.00 0.00

    เงินใหกู้้ยมื-สทุธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 1,784,617,708.66    12,013,183,488.39  1,612,602,878.78    11,506,642,208.62  

ป ี2558

บาท

ป ี2559

บาท

หกั  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู้้แก ่         

     สมาชกิ - ที่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้



ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินกูส้มาชิกที่ไม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ ประกอบด้วย

     ลูกหนี้เงินกูส้ามัญ 6,947.23               

     ลูกหนี้เงินพเิศษ 348,498.76            

          รวม 355,445.99          

6. ลูกหน้ี - สุทธ ิ ประกอบด้วย

บาท บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี-สมาชิก 1,190,711.42         0.00 1,609,155.56          0.00

ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี - เงินฝากสหกรณ์อืน่ 3,707,641.05         0.00 0.00 0.00

ลูกหนี้ตามค าพพิากษา-สมาชิก 7,843,892.22         0.00 10,121,782.78        0.00

ลูกหนี้ตามค าพพิากษา-สหกรณ์อืน่ 42,415,689.58        0.00 42,415,689.58        0.00

ลูกหนี้เงินยมืทดรอง 70,000.00             0.00 70,000.00              0.00

     รวม 55,227,934.27      0.00 54,216,627.92      0.00

หกั  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (52,812,578.57)       0.00 (53,342,050.14)       0.00

     ลูกหน้ี - สุทธิ 2,415,355.70        0.00 874,577.78           0.00

    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย

     ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี - สมาชิก 595,355.72            804,577.78            

     ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี - เงินฝากสหกรณ์อืน่ 1,957,641.05         0.00

     ลูกหนี้ตามค าพพิากษา - สมาชิก 7,843,892.22         10,121,782.78        

     ลูกหนี้ตามค าพพิากษา - สหกรณ์ 42,415,689.58        42,415,689.58        

     รวม 52,812,578.57      53,342,050.14      

7.  ดอกเบีย้เงนิใหกู้้ค้างรับ ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ดอกเบีย้เงินใหส้หกรณ์อืน่กูค้้างรับ 1,188,345.47         1,465,337.81          

ดอกเบีย้เงินโครงการพเิศษ มก .ค้างรับ 99,993,648.62        97,862,136.34        

รวม 101,181,994.09    99,327,474.15      

ป ี2558ป ี2559



8.  สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ดอกเบีย้เงินลงทุนค้างรับ 123,519,422.56      187,776,509.53      

ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อืน่ค้างรับ 4,293,923.65         5,021,162.63         

ดอกเบีย้บตัรเงินฝากค้างรับ 1,095.89               0.00

เงินทดรองจา่ยด าเนินคดี 0.00 121,575.06            

เคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์ 209,022.08            227,373.18            

เงินรอเรียกเกบ็ 3,000.00               16,182.00              

รายได้ค้างรับ 4,000,000.00         4,000,000.00         

ค่าใช้จา่ย จา่ยล่วงหน้า 909.50                 0.00

สินทรัพยแ์ทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย 22,914,479.34       22,991,096.34        

รวม 154,941,853.02     220,153,898.74     

9.  ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ ์ ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ที่ดิน - จงัหวดัระยอง 5,581,950.00         5,581,950.00         

ที่ดินส่วนกลางโครงการสวสัดิการคลอง 15 1,034,250.00         1,034,250.00         

อาคารศูนยฝึ์กอบรมระยอง 2,343,498.05         2,786,914.05         

ยานพาหนะ 4.00                     4.00                     

ครุภณัฑ์ สอ.มก. 3,751,358.59         4,254,507.11         

ครุภณัฑ์ KU HOME 2,535.00               2,535.00               

12,713,595.64      13,660,160.16       

10.  สินทรัพยไ์มม่ตีวัตน   ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

สิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคาร สอ .มก. และลานจอดรถ 42,032,682.25       51,707,330.17        

สิทธกิารใช้ซอฟแวร์ 326,683.33            538,303.33            

รวม 42,359,365.58      52,245,633.50       



11.  สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน     ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

เงินทดรองจา่ยด าเนินคดี 124,611.88              0.00

เงินประกนัและมัดจ า 20,500.00               20,500.00               

รวม 145,111.88             20,500.00              

12. เงนิกู้ยมืระยะสั้น     ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 150,000,000.00        0.00

รวม 150,000,000.00       0.00

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - ธนาคารกรุงไทย จ ากดั จ านวน 150,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.00

ต่อป ีครบก าหนดวนัที่ 6 มกราคม 2560

ขอ้ผูกพัน

1. วงเงินกูย้มืโดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงินกบัธนาคารต่างๆ โดยใช้หลักประกนัในรูปพนัธบตัรและหุน้กูม้ีดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  สาขา มก.  วงเงิน 500 ล้านบาท

- หุน้กูม้ีประกนัของ บมจ . โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2561  จ านวน  30  ล้านบาท

- หุน้กูม้ีประกนัของบมจ . โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2562 จ านวน 100 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 3/2555 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2562 จ านวน 100 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 6 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2564 จ านวน 100 ล้านบาท

- หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบมจ . ปตท. คร้ังที่ 1/2557 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2564 จ านวน 10 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2565 จ านวน 170 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 2/2555 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2567 จ านวน 100 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 15 ล้านบาท

- หุน้กูม้ีประกนัของบมจ . โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2568 จ านวน 20 ล้านบาท

1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขารัชโยธนิ  วงเงิน  650  ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล คร้ังที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2562 จ านวน 200 ล้านบาท



1.3 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านักบริการธรุกจิสุรวงศ์  วงเงิน  3,000  ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 2/2555 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2562  จ านวน  100 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม คร้ังที่ 2/2552 ชุดที่ 2  จ านวน  300 ล้านบาท

- หุน้กูไ้ม่มีประกนั บมจ . ปตท. คร้ังที่ 2/2556 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2563  จ านวน  200 ล้านบาท

- พนัธบตัรออมทรัพยพ์เิศษรุ่นสุขกนัเถอะเรา ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2558   

  จ านวน 200 ล้านบาท

- พนัธบตัรธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ .ศ.2556 คร้ังที่ 17  จ านวน  400 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. ซีพ ีออลล์ คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 300 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 300 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2552 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ.2567 จ านวน 100 ล้านบาท

1.4  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขายอ่ยสามแยกเกษตร  วงเงิน  660 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. บางจากปโิตรเลียม คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2565 จ านวน 20 ล้านบาท

- หุน้กูบ้ริษทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2565 จ านวน 45 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. การบนิไทย คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 170 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 200 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. ซีพ ีออลล์ คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 180 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. บางจากปโิตรเลียม คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 90 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. การบนิไทย คร้ังที่ 2/2557 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567 จ านวน 200 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. การบนิไทย คร้ังที่ 2/2557 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2564 จ านวน 10 ล้านบาท

1.5  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วงเงิน  600 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ คร้ังที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2559 จ านวน 40 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ คร้ังที่ 1/2552 ชุดที่ 5 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2559 จ านวน 40 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2559 จ านวน 100 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.อนิโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถถ่อนป ีจ านวน 50 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คร้ังที่ 1/2554 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2561 จ านวน 60 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ปตท. คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2561 จ านวน 50 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ. ซีพ ีออลล์ คร้ังที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2564 จ านวน 90 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.อนิโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2565 จ านวน 50 ล้านบาท

- หุน้กู ้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คร้ังที่ 1/2558 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2565 ซ่ึงผู้ออกหุน้กูม้ีสิทธไิถถ่อนหุน้กู้

  กอ่นก าหนด จ านวน 150 ล้านบาท

- หุน้กูไ้ม่มีประกนัของ บมจ .กรุงเทพดุสิตเวชการ คร้ังที่ 1/2556 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2566 จ านวน 150 ล้านบาท



2. วงเงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารต่างๆ  โดยใช้หลักประกนัในรูปพนัธบตัรฯ  มีดังนี้

2.1  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  สาขา มก.  วงเงิน  20  ล้านบาท

- พนัธบตัรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ในปงีบประมาณ พ .ศ.2553 คร้ังที่ 2  จ านวน  22 ล้านบาท

2.2  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วงเงิน  20 ล้านบาท

- พนัธบตัรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ในปงีบประมาณ พ .ศ.2553 คร้ังที่ 2  จ านวน  20 ล้านบาท

- พนัธบตัรรัฐบาลกรณีพเิศษในปงีบประมาณ พ .ศ.2549 คร้ังที่ 6 จ านวน 2 ล้านบาท

2.3  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วงเงิน  5 ล้านบาท

- หุน้กูข้อง บมจ. น้ าตาลมิตรผล คร้ังที่ 1/2556 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2566 จ านวน 6 ล้านบาท

2.4  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วงเงิน  5 ล้านบาท

- หุน้กูบ้มจ.การบนิไทย คร้ังที่ 2/2557 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2564  จ านวน 10 ล้านบาท

2.5  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วงเงิน  5 ล้านบาท

- พนัธบตัรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2553 คร้ังที่ 2  จ านวน 5 ล้านบาท

2.6  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วงเงิน  5 ล้านบาท

- หุน้กูบ้มจ. ซีพ ีออลล์ จ ากดั คร้ังที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2567  จ านวน 5 ล้านบาท

สอ.มก. น าหุน้กูข้องบริษทั น้ าตาลมิตรผล จ ากดั คร้ังที่ 1/2556 ครบก าหนดไถถ่อนป ีพ .ศ. 2566 จ านวน 30 ล้านบาท 

และพนัธบตัรรัฐบาล ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2551 คร้ังที่ 3 จ านวน 5 ล้านบาท ใช้ค้ าประกนัการถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วงเงิน 25 ล้านบาท และพนัธบตัรรัฐบาลเพือ่การปรับโครงสร้างหนี้ในปงีบประมาณ พ .ศ.2553

คร้ังที่ 2 จ านวน 0.16 ล้านบาท ใช้ค้ าประกนัการใช้ไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวง วงเงิน 0.16 ล้านบาท

13.  เงนิรับฝาก   ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

เงนิรับฝากสมาชกิ

เงินรับฝากออมทรัพย์ 351,196,901.87        345,699,223.34        

เงินรับฝากออมทรัพยพ์เิศษ 17,934,381,461.07    15,980,765,549.74    

เงินรับฝากประจ า 5,946,763,120.64     5,003,863,557.09     

รวม 24,232,341,483.58  21,330,328,330.17  



14.  หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ดอกเบีย้เงินรับฝากค้างจา่ย 58,429,273.95          54,768,666.20          

ดอกเบีย้เงินกูค้้างจา่ย 0.00 0.00

เงินประกนัสังคมค้างจา่ย 53,050.00               53,490.00               

ค่าเบีย้ประกนัโครงการกองทุนเกษยีณค้างจา่ย 64,600.00               66,300.00               

ค่าเบีย้ประกนัภยัค้างจา่ย 451,223.87              464,186.44              

เงินสมนาคุณค้างจา่ย 2,008,400.00           4,063,400.00           

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีค้างจา่ย 130,000.00              130,000.00              

ค่าจา้งทั่วไปค้าจา่ย 2,750,000.00           0.00

เงินรอจา่ยคืน 11,252,815.57          12,612,706.73          

ภาษหีกั ณ ที่จา่ย 875,032.22              561,786.36              

บญัชีพกัเจา้หนี้ ATM 2,302,870.00           2,533,920.00           

เงินโครงการสงเคราะห์ (927,190.00)             (127,135.00)             

รวม 77,390,075.61        75,127,320.73        

15.  หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าที่ 9,915,819.14           9,046,320.73           

เงินค้ าประกนั 387,200.00              1,240,100.00           

รวม 10,303,019.14        10,286,420.73        

16.  ทนุสะสมตามขอ้บงัคับ  ระเบยีบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 73,760,068.23          70,827,678.23          

ทุนรักษาระดับอตัราเงินปนัผล 108,704,633.49        103,704,633.49        

ทุนสะสมสร้างส านักงาน 29,981,652.90          27,585,152.90          

ทุนสวสัดิการสมาชิก 197,841,434.81        186,035,734.31        

รวม 410,287,789.43       388,153,198.93       



17.  ก าไรจากเงนิลงทนุทีย่งัไมเ่กิดขึน้     ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวด 577,692,706.98        559,242,323.59        

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด (155,167,752.60)       18,450,383.39          

ยอดคงเหลือปลายงวด 422,524,954.38       577,692,706.98       

18.  ค่าเบีย้ประชมุ     ประกอบด้วย

ป ี2559 ป ี2558

บาท บาท

ค่าเบีย้ประชุม-กรรมการ 928,700.00              882,600.00              

ค่าเบีย้ประชุม-ผู้ตรวจสอบกจิการและที่ปรึกษา 47,800.00               33,200.00               

ค่าเบีย้ประชุม-อืน่ๆ 176,800.00              204,500.00              

รวม 1,153,300.00          1,120,300.00          

19. การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ได้ด ารงอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2550 แล้ว ซ่ึงได้ก าหนดอตัราการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง โดยสหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง

เฉล่ียรายเดือนอตัราไม่ต่ ากวา่ร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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