
สมัมนาสมาชิกประจ าปี 2556  

การบรหิาร สอ.มจธ. จ ากดั 

รศ.จ ารญู  ตนัติพิศาลกลุ

30 พฤศจิกายน 2556 



การบรหิารสหกรณอ์อมทรพัย ์ 

1. ปรชัญาและหลกัการสหกรณ ์

3. ความร ูท้างวิชาการ หลกัการ และฐานขอ้มลู 

ในการบรหิารธรุกิจการเงินเชิงรกุท่ีเป็นรปูธรรม 

4. การพฒันากรรมการ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์

2. ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

    และระบบการท างาน-บรกิารสมาชิก 
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การบรหิารสหกรณอ์อมทรพัย ์ 

5. การบรหิารบคุคลใหมี้ความเอกภาพ สมรรถภาพ 

    แกส่หกรณแ์ละสมาชิก 

    ภายใตก้รอบมาตรฐาน เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน ์
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ปรชัญาสหกรณ ์ 

(1) การประหยดัและออม  

(3) ไม่แสวงก าไรยิง่ไปกว่าการใหบ้รกิาร 

(2) การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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เพ่ือแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมของมวลสมาชิก 

ใหมี้ความมัน่คง มัง่มี อย ูดี่ มีสขุ อยา่งยัง่ยนื 



หลกัการสหกรณ ์ 

1. การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง  

3. การมีสว่นรว่มทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

2. การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 
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4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 

5. การใหก้ารศึกษา อบรมและสารสนเทศ 

6. การรว่มมือระหว่างสหกรณ ์

7. การเอ้ืออาทรต่อชมุชน 



 คณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 39 ยงัคง

ก าหนดนโยบายการบรหิารสหกรณอ์อมทรพัย ์โดยมี

เป้าหมายและการบรหิารการเงิน ดงัน้ี  

 ความสามารถในการท าก าไร 

 การรกัษาสภาพคลอ่ง 

 การด ารงความเส่ียงในระดบัต ่าสดุ 

 ความมัน่คงและมีเสถียรภาพ 

 มีการวิเคราะห ์วางแผน และควบคมุทางการเงิน 

 การสรรหาเงินทนุและการจดัสรรเงินปันผล 
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ความร ูท้างวิชาการ หลกัการ และฐานขอ้มลู 

ในการบรหิารธรุกิจการเงินเชิงรกุ 

 เพ่ือก าหนดแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารเชิงรกุ 

 เพ่ือการติดตามผลและควบคมุทางการเงิน 

 เพ่ือประเมินผลการจดัสรรเงินปันผลและเงิน

เฉล่ียคืน 

 เพ่ือประเมินผลการท าก าไร 
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แผน-ผลการบรหิารการเงิน ปี 55 

     ทนุเรอืนห ุน้    775.90 ลา้นบาท (ผล 790.92) 

      เงินรบัฝาก 2,345.62 ลา้นบาท (ผล 2,347.27) 

สินทรพัยร์วม 3,872.37 ลา้นบาท (ผล 3,974.33) 

           ก าไรสทุธิ      70.28 ลา้นบาท (ผล 70.10) 

   เงินก ูร้ะยะสัน้    614.00 ลา้นบาท (ผล 692.00) 

พนัธบตัร/ห ุน้ก ู ้   787.00 ลา้นบาท (ผล 837.00) 

 เงินใหส้มาชิกก ู ้   503.24 ลา้นบาท (ผล 513.33) 

 อตัราปันผลต่อห ุน้ 6.22 % (ผล 6.20 %) 

    อตัราเฉลี่ยคืน 17.09 % (16.30 %) 
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แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารการเงิน ปี 56 

     ทนุเรอืนห ุน้    940.92 ลา้นบาท (+150 จาก 55) 

      เงินรบัฝาก 2,497.27 ลา้นบาท (+150 จาก 55) 

สินทรพัยร์วม 4,530.74 ลา้นบาท (+556.41 จาก 55) 

           ก าไรสทุธิ      83.08 ลา้นบาท (+13.00 จาก 55) 

   เงินก ูร้ะยะสัน้    932.00 ลา้นบาท (+240 จาก 55) 

พนัธบตัร/ห ุน้ก ู ้1,077.00 ลา้นบาท (+240 จาก 55) 

 เงินใหส้มาชิกก ู ้   544.13 ลา้นบาท (+30.80 จาก 55) 

 อตัราปันผลต่อห ุน้ 6.14 % (เงินปันผล 53.21 ลา้นบาท) 

    อตัราเฉลี่ยคืน 18.61 % (เงินเฉลี่ยคืน 5.58 ลา้นบาท) 
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หน้ีสิน+ทนุ สินทรพัย ์

งบดลุ 
 

แสดงฐานะการเงินของสหกรณ ์ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

หน้ีสิน   

 1. เงินรบัฝาก   

 2. เงินก ูย้มื-ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

 3. หน้ีสินอ่ืน  

 ทนุ   

 1. ทนุเรอืนห ุน้  

 2. ทนุส ารอง  

 3. ทนุสะสม  

มีตน้ทนุ 

 4. ก าไรสทุธิ  

 ไม่มีตน้ทนุ 

        (P/N-Promissory Note) 
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แหลง่ใชไ้ปของเงินทนุ 
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

3. สหกรณอ่ื์นก ู ้  

4. เงินฝากกบัสหกรณอ่ื์น หรอืสถาบนัการเงิน 

6. ห ุน้ชมุนมุสหกรณอ่ื์น เช่น ชสอท./ชสธท.จ ากดั  

5. พนัธบตัรรฐับาล ห ุน้ก ูท่ี้มีหลกัประกนั/ไม่ดอ้ยสิทธิ 

เป็นสินทรพัย ์

7. ลงทนุในสินทรพัยอ่ื์น  

เพ่ือสรา้งรายได ้

2. สมาชิกก ู ้  
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หน้ีสินและทนุ 

เงนิทนุ 
เป็นทนุ 

ระยะส ัน้ ระยะยาว 

1. ทนุเรอืนหุน้ - 100% 

2. ทนุส ารอง - 100% 

3. ทนุสะสม 20% 80% 

4. ก าไรสทุธ ิ 100% - 

5. เงนิรบัฝากออมทรพัย ์ 10% 90% 

6. เงนิรบัฝากออมทรพัยพ์เิศษ 5% 95% 

7. เงนิกูย้มืระยะส ัน้ไมเ่กนิ 3 เดอืน 100% - 
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ทนุเรอืนห ุน้ 

 ทนุเรอืนห ุน้ เป็นเงินทนุระยะยาว สมาชิกจะตอ้งลา 

ออกหรอืเสียชีวิต จึงจะมีการถอนห ุน้ได ้โดยปกติผ ูมี้สิทธิ

ไดร้บัสามารถคงห ุน้ไวจ้นสิ้นปีบญัชี เพ่ือรบัเงินปันผล    

 ถึงแมว่้าจะมีการถอนห ุน้ไปบา้งระหว่างปีก็ตาม   

ยอดทนุเรอืนห ุน้เม่ือสิ้นปีบญัชีมีแต่จะเพ่ิมข้ึนทกุๆปี   

ดงันัน้สามารถน าทนุเรอืนห ุน้ไปลงทนุระยาวได ้100%   
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ทนุส ารอง 

 ทนุส ารอง เป็นเงินทนุระยะยาว ซ่ึงมีเพ่ิมข้ึนทกุปี

จากการจดัสรรอยา่งนอ้ย 10 % ของก าไรสทุธิ เพ่ือชด 

เชยการขาดทนุเท่านัน้ โดยปกติสหกรณไ์ม่มีการขาดทนุ 

ทนุสะสม 

 ทนุสะสม มีค่าใชจ่้ายระหว่างปี ไม่เกิน 10 % ของ

ทนุสะสมทัง้หมด จึงแบ่งเป็นเงินทนุระยะสัน้ 10 % และ

เงินทนุระยะยาว 90 % และมีการจดัสรรเพ่ิมอยา่งนอ้ย 

12 % ของก าไรสทุธิทกุปี  15 



ทนุสะสม ประกอบดว้ย 

 ทนุสาธารณประโยชน ์ทนุสง่เสรมิการศึกษา ทนุ

สวสัดิการและสงเคราะหส์มาชิก ทนุสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี

เป็นเงินทนุท่ีน ามาใชจ่้ายใหเ้กิดประโยชนต์ามจดุประสงค ์

 ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล เป็นเงินทนุท่ีสะสม

ไวส้ ารองจ่ายในกรณีท่ีสหกรณมี์ความจ าเป็นในการท่ี

จะตอ้งรกัษาระดบัเงินปันผลแกส่มาชิกใหไ้ดร้บัประโยชน์

ตอบแทนทกุปีมิไดข้าด 
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 การท่ีสหกรณ ์จะน าเงินจากทนุรกัษาระดบัเงินปัน

ผล ออกมาใชใ้นการบรหิารงานนัน้ จะตอ้งเป็นแต่เฉพาะ 

ในกรณีเน่ืองจากเหตอุนัมิใช่เกิดจากความบกพรอ่งใน

การบรหิารงานของคณะกรรมการด าเนินการ จึงท าได้

จากเหตตุ่อไปน้ีเท่านัน้ 

 เม่ือสหกรณไ์ดร้บัสาธารณภยัหรอืภยัพิบติั 

 เม่ือสหกรณเ์ผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ 

 เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 เม่ือสหกรณเ์กิดการทจุรติ 
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เงินรบัฝาก 

 เงินรบัฝากออมทรพัย ์ปี 55 มีการเคลื่อนไหวสงูสดุ

ไม่เกิน 10 % จึงถือว่าเป็นเงินทนุระยะสัน้ 10 % สว่นอีก 

90 % เป็นเงินทนุระยะยาว 

 เงินรบัฝากออมทรพัยพิ์เศษ ปี 55 มีการเคลื่อน 

ไหวสงูสดุไม่เกิน 5 % จึงถือว่าเป็นเงินทนุระยะสัน้ 5 % 

สว่นอีก 95 % เป็นเงินทนุระยะยาว   
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1. ใหบ้รกิารทางการเงินแกส่มาชิก   

    น าไปคืนเงินก ูร้ะยะสัน้เพ่ือลดรายจ่าย 

    สว่นท่ีเกินสภาพคลอ่ง 

    หรอืน าไปลงทนุเพ่ือสรา้งรายได ้  

    (ต.ค.-ธ.ค. 56) เงินสดและเงินฝากธนาคาร   

    ประมาณ 40 ลา้นบาท บวก/ลบ 10 ลา้นบาท 

2. รกัษาสภาพคลอ่ง จากงบกระแสเงินสด 3 เดือน  
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หลกัในการใหบ้รกิารเงินก ูแ้กส่มาชิก 

1. มีความจ าเป็น 

3. มีความตอ้งการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ 

เช่น ซ้ือบา้น ซ้ือท่ีดิน  

4. มีความตอ้งการพฒันาคณุภาพชีวิต 

2. มีความเดือดรอ้น 

    เช่น ลงทนุอาชีพเสรมิ ศึกษาต่อสงูข้ึน 

การใหบ้รกิารเงินก ูแ้กส่มาชิก 
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การอนมุติัเงินก ูมี้เกณฑอ์ยา่งไร 

1. ใช ้Credit Scoring หรอืไม่ 

3. จ าเป็นตอ้งใชเ้งินขนาดนัน้หรอืไม่ 

4. มีสิทธิครบถว้นตามระเบียบเงินก ูห้รอืไม่ 

5. มีการอนโุลมหรอืการประเมินทรพัยส์ินเกินเลย 

2. ดวูตัถปุระสงคห์รอืไม่ 

    หรอืไม่ 
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หลกัการก าหนดการใหเ้งินใหก้ ู ้

1. ก าหนดวงเงินใหก้ ูจ้ากเกณฑ/์ระเบียบใด 

3. มีการปรบัเปลี่ยนห ุน้หรอืหลกัทรพัยค์ ้าประกนั 

    หรอืไม่ 

4. มีการประเมินทรพัยส์ินโดยบ.เอกชนหรอืไม่ 

2. ใชค้่าห ุน้รวมในวงเงินก ูห้รอืไม่ 

5. มีการจดัขัน้หลกัทรพัยท่ี์มาใชค้ ้าประกนัหรอืไม่ 

6. ก าหนดระยะเวลาในการผอ่นช าระนานเกินหรอืไม่ 
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หลกัการก าหนดการใหเ้งินใหก้ ู ้

7. มีการสืบคน้หน้ีสินผกูพนัของสมาชิกหรอืไม่ 

    กบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัหรอืไม ่

9. มีการก ูว้นซ ้าในวงเงินก ูเ้ท่าเดิมหรอืไม่ (Roll-Over) 

10. มีการขยายเวลาการผอ่นช าระหลงัจากช าระหน้ี 

8. มีการก าหนดเงินเหลือสทุธิขัน้ต ่าใหส้อดคลอ้ง 

    คืนมาระยะหน่ึงหรอืไม่ 

11. มีการตรวจสอบทบทวนการค ้าประกนัหรอืไม่ 
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CREDIT SCORING 

ใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณาใหเ้งินก ูโ้ดยวิเคราะห ์

Characteristic = อตัลกัษณข์องผ ูข้อก ูเ้งิน 

Capacity        = ความสามรถในการช าระหน้ีสิน  

Capital          = ทนุของผ ูก้ ู ้

จาก 5 Cs คือ 

Collaterals     = หลกัประกนั 

Conditions     = เง่ือนไขต่างๆ 24 



CREDIT SCORING 

น ้าหนกัคะแนนท่ีพิจารณา 

Characteristic =   30 

Capacity        =   50 

Capital          =     5 

Collaterals     =   10 

Conditions     =     5 

TOTAL     = 100 25 



CREDIT SCORING 

1. ถา้คะแนนไมถึ่ง 70 คะแนนจะไมไ่ดร้บัอนมุติัการ 

2. คะแนน 71-80 จะตอ้งมีการก ากบัการใชเ้งินก ู ้

3. คะแนน 81-90 ตอ้งมีหลกัทรพัยห์รอืผ ูร้บัรอง 

    เพ่ิมเติม 

    ขอก ูเ้งิน 

4. คะแนน 91-100 ใหก้ ูโ้ดยไม่มีเง่ือนไขพิเศษ 
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      ห ุน้ก ู ้ อนัดบัเครดิต A- ข้ึนไป(โดย ทรสิ/ฟิท เรทต้ิง ) 

ดบ.คงท่ี จ่ายทกุ 6 เดือน ระยะเวลา 5 - 10 ปี  

ณ ปี 56 ผลตอบแทนพนัธบตัรและห ุน้ก ู ้เฉลี่ย 4.7 %          

ห ุน้ก ู ้ ค ้าประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งิน (P/N) 

เงินก ูร้ะยะสัน้ (ดบ.ถวัเฉลี่ย 3.1%) 

รกัษาสภาพคลอ่ง 

-ไม่ใชไ้ม่มี ดบ. 

ซ้ือห ุน้ก ู/้ฝากประจ าไมต่ ่ากว่า 5% 

-สรา้งรายได ้จากสว่นต่าง ดบ. 

เงินก ูร้ะยะสัน้  
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การจดัองคก์รและการจดัการงานบคุคล  
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        การจดัผงัต าแหน่งงานหรอืโครงสรา้ง

องคก์ร เพ่ือจะก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและ

ความรบัผิด ชอบในแต่ละกิจกรรม เพ่ือใหก้าร

ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบรืน่ รวดเรว็ ไมก่า้ว

กา่ยกนัและบรรลเุป้าหมาย ขององคก์รในท่ีสดุ  



คณะกรรมการด าเนินการ ผู้สอบบัญช ี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

งานรับ-จ่ายเงิน 

น.ส.วชิรา    ระดิ่งหิน 

งานรับฝาก-ถอน 

น.ส.พิชฎา    ยอดแสง 

น.ส.จันทร์จิรา   ปุณะตุง 

หน.ฝ่ายธุรการ 

งานธุรการทั่วไป 

นางศิริพร    สิงห์เรือง 
งานการศึกษา-ปชส. 

น.ส.นันทวัน   ตันเจริญ 

งานบริการทั่วไป 

นายพีระยุทธ   ไชยชนะ 

งานสินเชื่อ-ทะเบียน 

นายอรรถพงษ ์  มาเต 

งานบัญช-ีลงทุน 

น.ส.ภคมน   บุญสิทธิ์ 

หน.ฝ่ายบัญช-ีสินเชื่อ หน.ฝ่ายการเงิน 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะอนุกรรมการ 
  
  

คณะกรรมการเงินกู ้

โครงสรา้งสหกรณอ์อมทรพัย ์มจธ. จ ากดั 
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ผช.ผู้จัดการ 

สมาชิก 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 



การจดัองคก์รและการจดัการงานบคุคล  
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          การจดัการงานบคุคล จะเป็นเรื่องเกี่ยวกบั   

 การคดัเลือกบคุคล การพฒันาบคุคล 

ตลอดจนการจงูใจและธ ารงรกัษาบคุคลให้

ท างานอยา่งมีความสขุ มีเอกภาพ และ

สมรรถภาพ ภายใตก้รอบมาตรฐาน  

 เพ่ือใหก้ารใชท้รพัยากรบคุคลเอ้ืออ านวย

ประโยชนส์งูสดุแกส่หกรณแ์ละสมาชิก  
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     รา่งระเบียบบรหิารบคุคล  

     รา่งระเบียบโครงสรา้งเงินเดือน 

       เป็นการแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ี สอ. ปี 54 

เพ่ือความสะดวกในการปรบัแกไ้ขโครงสรา้งเงินเดือน 

ซ่ึงอาจจะเป็นแบบขัน้เงินเดือน/กลอ่งเงินเดือน แต่ทัง้  

น้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นระเบียบบรหิารบคุคล 

การจดัองคก์รและการจดัการงานบคุคล  

เป้าหมายในการด าเนินการแบ่งเป็น 2 สว่น คือ 


