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ข่ าวดี * เงินปันผล 5.15 %
* เฉลีย่ คืน 11.25%

ฉบับวันที่ 16- 31 มกราคม 2560

1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาเดือน ตุลาคม 2559

สมาคมฯ

1. การปฏิบัติการด้านการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เมื่อสิ้ นเดื อนธันวาคม 2559 สหกรณ์ได้มีการดาเนิ นงานตามระเบียบการเก็บรั กษาเงิ น แต่โดยภาพรวมของจานวนเงิ นที่ เป็ น
สิ นทรั พย์สภาพคล่อง สหกรณ์มีรายการเงิ นสดและเงิ นฝากในธนาคารประมาณ 688.63 ล้านบาท ทาให้สหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตามเงินสดและเงินฝากในเดือนธันวาคม 59 นี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 27.63 ล้านบาท
1.2 เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคารหรื อสมุดคู่บญั ชี บางบัญชีไม่ถูกต้องตรงกัน ได้มีการปรับปรุ งและจัดทา
งบกระทบยอดเงินฝากแล้วถูกต้องตรงกัน
2. การปฏิบัติการด้านการบัญชี
2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชีจากการสอบถามและตรวจสอบ พบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง
2.2 การบันทึกบัญชีสหกรณ์ พบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั ตามกฎหมาย
2.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านบัญชีไม่มี เพราะตรวจสอบแล้วมีการดาเนินงานตามระบบบัญชี
3. การตรวจสอบด้านการบริหารงาน
3.1 การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ
การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ในระยะเดื อ นธันวาคม 59 ที่ ผ่า นมา ได้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ และได้มีการปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจ
สอบกิจการ และกับทางคณะผูต้ รวจการสหกรณ์ จึงทาให้การบริ หารงานเป็ นไปโดยไม่ขดั ต่อระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
3.2 จานวนสมาชิกระหว่างเดือนธันวาคม 2559
ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกลาออก 6 คน แต่ก็ยงั มีผสู ้ นใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่จานวน 21 และมีการปรับปรุ งเข้า
ใหม่ 1 คน ทาให้มีจานวนสมาชิกเมื่อสิ้ นเดือนธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 7,178 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 16 คน
4. ทุนของสหกรณ์
ในเดื อนธันวาคม 2559 เนื่ องจากมี สมาชิ กลาออกจานวนหนึ่ ง ทาให้ มีการจ่ ายคืนเงิ นค่าหุ ้นประมาณเจ็ดแสนสี่ หมื่ นบาท
แต่ขณะเดียวกันก็ยงั มีทุนเรื อนหุ ้นที่สามารถเรี ยกเก็บได้ และมีผแู ้ สดงความจานงขอซื้ อหุ ้นเพิ่มอีก 11.24 ล้านบาท ทาให้ทุนสะสมของ
สหกรณ์ในเดือนธันวาคม 2559 เป็ นจานวนประมาณ 1,528.38 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 10.49 ล้านบาท
5. ยอดลูกหนีเ้ งินกู้คงเหลือ
ยอดลูกหนี้เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้ นเดือนธันวาคม 2559 เป็ นเงินประมาณ 2,195.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 18.69
ล้านบาท โดยมียอดจานวนเงินกูท้ ุกประเภทเพิม่ ขึ้นทั้งนี้ ยอดลูกหนี้เงินกูข้ องสหกรณ์ มีจานวนเพิม่ ขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนมีนาคม
2559 ที่ผา่ นมา
ขณะนี้ สหกรณ์ ยงั มี ลู กหนี้ ที่ อยู่ในระหว่างดาเนิ นคดี ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา และลูกหนี้ อื่นๆอี กประมาณ 64.28 ล้านบาท
รวมทั้งวงเงินเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสะสมที่ได้ต้ งั ไว้จากผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาอีกประมาณ 97.44 ล้านบาท

6. เงินรับฝากจากสมาชิก
ยอดเงิ นฝากคงเหลือทั้งหมดเมื่อสิ นเดือนธันวาคม 2559 นี้ มีประมาณ 1,237.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนที่แล้วประมาณ
48.76 ล้านบาท โดย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมีจานวน 1,026.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 82.99 ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่เงิน
รับฝากประจา 24 เดือน มีจานวนประมาณ 103.03 ล้านบาทและเงินรับฝากประจา 1 ปี มีจานวนประมาณ 56.83 ล้านบาท ซึ่ งแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมัน่ ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ จึงได้มีการนาเงินมาฝากไว้กบั สหกรณ์เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผา่ นมา
7. รายได้ของสหกรณ์
สาหรับรายได้รับเดือนนี้ เป็ นจานวนประมาณ 20.89 ล้านบาท ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ คิดเป็ นรายได้สะสมใน
รอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา เป็ นจานวนประมาณ 156.63 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 110.52 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
8. รายจ่ ายของสหกรณ์
ในเดื อนธันวาคม 2559 ที่ ผ่านมา ได้มีการใช้จ่ายขั้นต้นในทุ กหมวดประมาณ 39.52 ล้านบาท สาหรั บรายจ่ ายหลักของเดื อน
ธันวาคม นี้ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ประมาณ 30.95 ล้านบาท และเงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 1.6 ล้านบาท ทาให้มี
รายจ่ายสะสมในระยะ 12 เดือนของปี 2559 เป็ นเงินประมาณ 65.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.26 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้

สรุปผลการดาเนินงานของสหกรณ์
จากผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ในระยะ 12 เดือนของปี 2559 สหกรณ์ สามารถมีรายได้ ท้ ังหมดสู งกว่ ารายจ่ ายประมาณ
96.04 ล้านบาท
2. ตัวอย่าง วิธีการคานวณเงินปันผล และเฉลีย่ คืน
วิสามัในทุ
ญ กๆสิ นปี บัญชี โดยส่ วนใหญ่สมาชิ กจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน กันเป็ น
้
ประจา ดังนั้น สหกรณ์ฯจึงขอแจ้งวิธีการคานวณเงินปั นและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้ลองไปคานวณกัน เพื่อที่สมาชิกจะได้ทราบยอดกัน
อย่างคร่ าวๆ ดังนี้
ตัวอย่ าง 1.วิธีการคานวณเงินปั นผล ในอัตรา 5.15 % สมาชิ กมีหุ้นยกมาจาก ปี 2558 จานวน 18,000 หุ ้น เป็ นเงิ น 180,000 บาท
นามาคานวณเงินปั นผล ได้ดงั นี้ 180,000 X 5.15% = 9,270.00 บาท
ในปี 2559 สมาชิกส่ งค่ าหุ้นเดือนละ 2,000 บาทนามาคานวณตามระยะเวลา ได้ ดงั นี้
เดือน

ค่ าหุ้น
รายเดือน

วิธีการคานวณ
เงินปันผล

เงินปัน
ผลทีไ่ ด้ รับ

เดือน

ค่ าหุ้น
รายเดือน

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000 x 5.15% x 11/12
2,000 x 5.15% x 10/12
2,000 x 5.15% x 9/12
2,000 x 5.15% x 8/12
2,000 x 5.15% x 7/12
2,000 x 5.15% x 6/12

94.42
85.84
77.25
68.67
60.09
51.50

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

ยอดเงินปันผลจากหุ้นระหว่ างปี 2559

วิธีการคานวณ
เงินปันผล

เงินปัน
ผลทีไ่ ด้ รับ

2,000 x 5.15% x 5/12
42.92
2,000 x 5.15% x 4/12
34.34
2,000 x 5.15% x 3/12
25.75
2,000 x 5.15% x 2/12
17.17
2,000 x 5.15% x 1/12
8.59
ไม่ ได้นามาคานวณเนื่องจากเรียกเก็บได้
ณ วันสิ้นเดือน จึงยกยอดไปคานวณในปี ถัดไป
566.54 บาท

รวมยอดเงินปันผล 9,270.00 (ยอดเงินปันผลจากหุ้นยกมาต้ นปี ) + 566.54 (ยอดเงินปันผลจากหุ้นระหว่ างปี 2559) = 9,836.54.- บาท
2. วิธีการคิดเฉลีย่ คืน ในอัตรา 11.25 %
คานวณจากดอกเบีย้ เงินกู้ทุกประเภททั้งปี เท่ ากับ 27,394.25 X 11.25 % = 3,081.86 บาท
หมายเหตุ อัตราเปอร์ เซ็นต์ เงินปันผล และเฉลีย่ คืน ในปี 2559 เป็ นดังนี้ เงินปันผล 5.15 % ส่ วนเฉลีย่ คืน 11.25 %

3. ประกาศ เรื่องการจ่ ายเงินค่ าเบีย้ ประชุ มใหญ่ สามัญ หรื อ ประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ ประจาปี 2559
ด้ว ยสหกรณ์ ออมทรั พ ย์มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น จ ากัด ได้ก าหนดวันประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2559 เป็ นวัน อาทิ ตย์ที่ 22
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุ ม พีรสิ ทธิ์ คานวณศิ ลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
เป็ นต้นไป และในวันดังกล่าวสหกรณ์ฯ ได้กาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมใหญ่ เป็ นดังนี้
1. ให้จ่ า ยเงิ นค่ า เบี้ ยประชุ มส าหรั บ สมาชิ ก สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ หรื อ ประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ
โดยกาหนดจ่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป จนถึงปิ ดการประชุม
2. หากการประชุมใหญ่สามัญ หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ ปิ ดการประชุมก่อนเวลา 15.00 น. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมถึง
เวลา 15.00 น.
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

