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ฉบับ 1 – 15 ตุลาคม 2559

1.สรุปรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ผลการตรวจสอบกิจการ จากผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาเดือน สิ งหาคม 2559 เป็ น ดังนี้
1.การปฏิบัติการด้ านการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เมื่อสิ้ นเดือนสิ งหาคม 2559 สหกรณ์ได้มีการดาเนิ นงานตามระเบียบการเก็บรักษา
เงิน แต่โดยภาพรวมของจานวนเงินที่เป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่อง สหกรณ์มีรายการเงินสดและเงินฝากในธนาคารประมาณ 587.38
ล้านบาท ทาให้สหกรณ์มีสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตามเงินสดและเงินฝากในเดือนสิ งหาคม 2559 นี้ เพิ่มขึ้นจากเดือน
กรกฎาคมประมาณ 28.07 ล้านบาท
1.2 เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคารหรื อสมุดคู่บญั ชี บางบัญชีไม่ถูกต้องตรงกัน ได้มีการปรับปรุ งและ
จัดทางบกระทบยอดเงินฝากแล้วถูกต้องตรงกัน
2. การปฏิบัติการด้ านการบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีจากการสอบถามและตรวจสอบพบว่าครบถ้วนถูกต้อง ส่ วนเรื่ องการ
บันทึกบัญชีพบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั ตามกฎหมาย
3. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ในเดือนสิ งหาคม 2559 ที่ผา่ นมา ได้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ
ข้อสังเกต ในการประชุ มคณะกรรมการฯในเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมา พบว่าการประชุ มในวาระเกี่ ยวกับที่ผตู ้ รวจการสหกรณ์ได้มี
หนังสื อให้คณะกรรมการฯได้ทบทวนมติ ที่ประชุ มเรื่ องการให้เลื่ อนผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนเลื อกตั้งลาดับรอง เป็ นกรรมการ
สหกรณ์ แต่เนื่ องจากกรรมการแต่ละท่านมี ความคิดเห็ นแตกต่างกัน ทาให้การพิจารณาในวาระดังกล่ าวต้องใช้เวลานานมาก
กว่าจะได้มีการลงมติ ซึ่ งหากกรรมการทุกท่านจะได้มีการศึกษาและทาความเข้าใจ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไข
พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 3 ส่ วนที่ 2 ว่าด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ และส่ วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่ องการกากับดูแลสหกรณ์ อย่างถ่องแท้แล้ว
การพิจารณาในวาระดังกล่าวก็จะไม่ใช้เวลานาน สามารถนาเวลาที่มีค่าไปใช้ในการพิจารณาวาระอื่น ที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ ก
และสหกรณ์ได้มากขึ้น
4. จ านวนสมาชิ ก ในเดื อนสิ ง หาคม 2559 มี ส มาชิ ก ลาออกจ านวน 26 ราย โดยส่ วนใหญ่ ใ ห้ เหตุ ผ ลว่า ต้องการถอนหุ ้ น คื น
แต่สมาชิ กที่ลาออกทั้งหมดไม่มีหนี้ สินค้างอยู่กบั ทางสหกรณ์ หรื อหากมีก็สามารถหักกลบลบหนี้ กบั เงินค่าหุ ้นที่มีอยู่ อย่างไรก็
ตามยังมีผสู้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่จานวน 34 ราย ทาให้มีจานวนสมาชิกเมื่อสิ้ นเดือนสิ งหาคม 2559 เป็ นจานวน 7,133 คน เพิ่มขึ้น
จากเดือนกรกฎาคม 2559 จานวน 8 คน
5. ทุนของสหกรณ์ ในเดือนสิ งหาคม 2559 มีการจ่ายคืนเงิ นค่าหุ ้นให้กบั สมาชิ กที่ขอลาออกเป็ นเงิน 2.99 ล้านบาท แต่ก็ยงั มีทุน
เรื อนหุ ้นที่ สามารถเรี ยกเก็บได้ และมี ผูแ้ สดงความจานงขอซื้ อหุ ้นเพิ่ม อี ก 10.98 ล้า นบาท ทาให้ทุนเรื อนหุ ้นและทุ นทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ประมาณ 7.99 ล้านบาท ทาให้ในเดือนสิ งหาคม สหกรณ์มีเงินทุนทั้งสิ้ น 1,489.89 ล้านบาท
6. ยอดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ยอดลูกหนี้ เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้ นเดือนสิ งหาคม 2559 เป็ นเงิน 2,159,337,754.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกรกฎาคมประมาณ 12.81 ล้านบาท โดยมียอดจานวนเงินกูพ้ ิเศษ และเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นเพิ่มขึ้น แต่เงินกูส้ ามัญมีจานวนลดลงจาก
เดือนกรกฎาคมเล็กน้อย ขณะนี้ สหกรณ์ยงั มีลูกหนี้ ที่อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นคดี ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา และลูกหนี้ อื่นๆอีกประมาณ
64.28 ล้านบาท รวมทั้งการตั้งวงเงินเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอีกประมาณ 97.44 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี หากสามารถเร่ งรัดติดตามมา
ได้ ก็จะเป็ นรายได้ระหว่างปี ของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
7. เงินรับฝากจากสมาชิ ก ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในเดือนสิ งหาคมมีประมาณ 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนกรกฎาคม
ประมาณ 25.64 ล้านบาท เป็ นที่น่าสังเกตว่า จานวนเงินฝากประจา 1 ปี และเงินฝากออมทรัพย์ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ซึ่ งอาจ
เป็ นเพราะมีการเคลื่อนย้ายบางส่ วนไปฝากไว้กบั ประเภทเงินออมทรัพย์พิเศษ ซึ่ งจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

8. รายได้ ของสหกรณ์ ส าหรับรายได้รับ เดื อนสิ ง หาคม เป็ นจานวนประมาณ 13.30 ล้านบาท ซึ่ งเกื อบทั้งหมดเป็ นรายได้จาก
ดอกเบี้ยรับ คิดเป็ นรายได้สะสมในรอบ 8 เดือนนี้เป็ นจานวนประมาณ 96.45 ล้านบาท และรายได้สะสมคิดเป็ นร้อยละ 68.40 ของ
ประมาณการที่ต้ งั ไว้ สู งกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 67.77 เล็กน้อย
9. รายจ่ ายของสหกรณ์ ในเดือนสิ งหาคม 2559 ได้มีการใช้จ่ายในทุกหมวดประมาณ 3.75 ล้านบาท สาหรับรายจ่ายหลัก ได้แก่
เงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ เป็ นเงิน 2.17 ล้านบาท และนอกจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่แล้ว รายจ่ายที่ใช้มาก
ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลื อศพสมาชิ กและคู่สมรสจานวน 235,000 บาท ทาให้เป็ นรายจ่ายสะสมในรอบ 8 เดือนของปี 2559 ประมาณ
19.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.82 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
สรุ ป ผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในระยะ 8 เดือนของปี 2559 สหกรณ์ สามารถมีรายได้ ข้ ันต้ นสู งกว่ ารายจ่ าย
ประมาณ 76.61 ล้านบาท

2.หนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
ด้วยสหกรณ์ได้ดาเนิ นการออกหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรั บฝาก ทุนเรื อนหุ ้น ถึงสมาชิ กสหกรณ์ทุกท่าน ซึ่ งหนังสื อ
ฉบับนี้ ไม่ใช่คาเตือนให้ชาระเงิน แต่เป็ นการสอบทานรายการการเงินของสมาชิกเพื่อการสอบบัญชี โดยหากถูกต้อง หรื อไม่ถูกต้อง
ให้สมาชิกกากบาทในช่ อง ( ) พร้ อมชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องแท้จริ งประกอบด้วย ทั้งนี้ ขอความกรุ ณาสมาชิกส่ งหนังสื อตอบยืนยัน
ยอดมายังสหกรณ์ ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อสหกรณ์ฯจะดาเนินการเก็บรวบรวมส่ งให้ผสู ้ อบบัญชีพิจารณาต่อไป

3.การโอนเงินฝากเข้ าบัญชีสหกรณ์ เพือ่ นาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากสมาชิก ซื้อหุ้น และชาระหนี้
สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรื อเช็คผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคาร ต่างๆ ตาม
รายชื่อธนาคาร และบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บญั ชี
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
551-2-23564-6
ธนาคารกรุ งไทย
ถนนมะลิวลั ย์
424-1-06360-8

การโอนผ่านธนาคาร ชาระหนี้ หรื อซื้ อหุ น้ กับสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกจะต้องนาสลิปรับฝากของธนาคาร (Pay In) มา
ติดต่อด้วยทุกครั้ง หรื อ Fax แจ้งภายในวันนั้นก่อนเวลา 15.30 น. โดยระบุชื่อบัญชี เลขที่บญั ชี เลขที่สมาชิก เบอร์ ติดต่อ และโปรด
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันยอดฝากทุกครั้ง
กรณี ส่งทาง e-mail รายการจะสาเร็ จเมื่อท่านได้รับ e-mail ตอบกลับ
e-mail:scckku@fincoopkku.com (กรุ ณาแนบไฟล์หลักฐานด้วยทุกครั้ง)
Fax : 043-202422 ,043-009700 ต่อ 44303,44309,44314
**** กรณีแจ้ งการโอนหลังเวลา 15.30 น. สหกรณ์จะเข้ าบัญชีให้ ในวันทาการถัดไป หรือวันทีส่ หกรณ์ได้ รับแจ้ งการโอนเงินโดย
ไม่ ทารายการย้อนหลังวันทีใ่ ห้ ****

4.ช่ องทางการรับข้ อมูลข่ าวสารสหกรณ์
สมาชิกที่ตอ้ งการรับทราบข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด สามารถติดตามได้ 3
ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง website สหกรณ์ ชื่อ “ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด” หรื อส่ ง email เข้ามาสอบถามได้ที่
scckku@fincoopkku.com โดยสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารใน website สหกรณ์ สมาชิกจะได้รับข่าวทาง email ที่
แจ้งไว้
2. ทาง facebook “ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด” สมาชิกสามารถแอดเข้ามาเป็ นสมาชิกได้ ซึ่ง
สมาชิกสามารถเข้ามาพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
3. ทางจดหมายข่าวประจาเดือน สหกรณ์แจ้งข่าวสมาชิกโดยใช้วธิ ี แจกข่าวไปตามหน่ายงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนละ 2 ครั้ง
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

