ปวงข้ าพระพุทธเจ้ า ขอน้ อมเกล้าราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาทีส่ ุ ดมิได้
ข้ าพระพุทธเจ้ า สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข่ าว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ฉบับ วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2559
1.รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาเดือน กันยายน 2559
1. การปฏิบัตกิ ารด้ านการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เมื่ อสิ้ นเดื อนกันยายน 2559 หรื อสิ้ นไตรมาสที่ 3 สหกรณ์ ได้มีการดาเนิ นงานตามระเบี ยบการเก็บรั กษาเงิ น แต่ โดยภาพรวมของ
จานวนเงินที่เป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่อง สหกรณ์มีรายการเงินสดและเงินฝากในธนาคารประมาณ 618.07 ล้านบาท ทาให้สหกรณ์มีสภาพคล่อง
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตามเงินสดและเงินฝากในเดือนกันยายน 59 นี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 30.68 ล้านบาท
1.2 เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคารหรื อสมุดคู่บญั ชี บางบัญชีไม่ถูกต้องตรงกัน ได้มีการปรับปรุ งและจัดทางบกระทบ
ยอดเงินฝากแล้วถูกต้องตรงกัน
2. การปฏิบัตกิ ารด้ านการบัญชี
2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี จากการสอบถามและตรวจสอบพบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง
2.2 การบันทึกบัญชีสหกรณ์ พบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั ตามกฎหมาย
2.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านบัญชี ไม่มี เพราะตรวจสอบแล้วมีการดาเนินงานตามระบบบัญชี
3. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน
3.1 การบริ หารงานของคณะกรรมการ ในระยะเดือนกันยายน 59 ที่ผ่านมา ได้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการในเดือน
กันยายนที่ ผ่านมา พบว่ามีกรณี ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น ได้แก่ กรรมการมาประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม 1 ครั้ง และมีกรรมการที่ ถูกให้ยุติการปฎิ บตั ิ
หน้าที่ จานวน 2 คนเข้าประชุ ม ประธานที่ประชุ มขอเชิ ญให้ออกจากที่ ประชุ มแต่ไม่ยอมออกอีก 2 ครั้ง ทาให้ประธานต้องทาการปิ ดประชุ ม
และเลื่อนการประชุมออกไป ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ตอ้ งนามาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้นอีก
3.2 จานวนสมาชิกระหว่างเดือนกันยายน 2559 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 7,133 คน เข้าใหม่ 41 รวมเป็ นจานวน 7,174 คน
3.3 ข้อสังเกตในเดื อนนี้ ไม่มีสมาชิ กลาออก แต่ก็ยงั มีผสู ้ นใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่จานวน 41 ราย เป็ นสมาชิ กสามัญ 26 ราย และ
สมาชิกสมทบ 15 ราย ทาให้มีจานวนสมาชิกเมื่อสิ้ นเดือนกันยายน 2559 เป็ นจานวน 7,174 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 41 คน
4. ทุนของสหกรณ์
ในเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากไม่มีสมาชิกลาออก ทาให้ไม่มีการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ แต่ขณะเดียวกันก็ยงั มีทุนเรื อนหุ น้ ที่สามารถเรี ยก
เก็บได้ และมีผแู ้ สดงความจานงขอซื้ อหุ ้นเพิ่มอีก 11.65 ล้านบาท ทาให้ทุนเรื อนหุ ้นและทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้ นจากเดื อนที่ แล้วประมาณ 11.46
ล้านบาท เป็ นผลให้ในไตรมาสที่ 3 สหกรณ์มีเงินทุนทั้งสิ้ น 1,501.36 ล้านบาท
5. ยอดลูกหนีเ้ งินกู้คงเหลือ
ข้อสังเกตเกี่ ยวกับยอดลูกหนี้ เงิ นกูย้ อดลูกหนี้ เงิ นกูโ้ ดยรวมเมื่ อสิ้ นไตรมาสที่ 3 เป็ นเงิ น 2,166.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากเดื อนก่อน
ประมาณ 6.93 ล้านบาท โดยมียอดจานวนเงิ นกูพ้ ิเศษเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ส่ วนยอดเงิ นกูส้ ามัญและเงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ นมีจานวนลดลงจากเดื อนที่ แล้ว
เล็กน้อย เป็ นที่น่าสังเกตว่า เงินกูพ้ ิเศษซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ระยะยาวมีมลู ค่ามากกว่า 1 ใน 3 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 34.11 ของจานวนหนี้ท้ งั หมด ในขณะ
ที่หนี้ เงินกูส้ ามัญ และเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น คิดเป็ นร้อยละ 44.09 และ 21.80 ตามลาดับ ขณะนี้สหกรณ์ยงั มีลกู หนี้ที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินคดี ลูกหนี้ ตาม
คาพิพากษา และลูกหนี้อื่นๆอีกประมาณ 64.28 ล้านบาท รวมทั้งการตั้งวงเงินเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญอีกประมาณ 97.44 ล้านบาท ซึ่ งในระหว่างปี
หากสามารถเร่ งรัดติดตามมาได้ ก็จะเป็ นรายได้ระหว่างปี ของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น แต่หากไม่สามารถติดตามเร่ งรัดได้ ก็จะเป็ นค่าใช้จ่ายที่จะต้อง
ไปหักออกจากรายได้เมื่อสิ้ นปี

6. เงินรับฝากจากสมาชิก
ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 นี้ มีประมาณ 1,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนที่แล้วประมาณ 14.34 ล้านบาท จะเห็น
ได้วา่ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมีจานวน 962.22 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 82.10 ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่เงินฝากประจา เงินฝากออม
ทรัพย์ และเงินฝากทวีสิน มีเหลือเพียงร้อยละ 17.90 เท่านั้น
7. รายได้ ของสหกรณ์
สาหรับรายได้รับเดือนนี้ เป็ นจานวนประมาณ 13.76 ล้านบาท ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ คิดเป็ นรายได้สะสมในรอบ
ไตรมาสที่ 3 เป็ นจานวนประมาณ 110.21 ล้านบาท และรายได้สะสมคิดเป็ นร้อยละ 78.12 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้ สู งกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ งอยูท่ ี่ร้อย
ละ 75.00 จะเห็นได้ว่า รายได้ของสหกรณ์ในรอบ 9 เดือน สู งกว่าค่าประมาณการที่ ต้ งั ไว้ โดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยจากเงินที่ฝากกับสหกรณ์
อื่นๆสูงกว่าค่าประมาณการถึงกว่า 2 เท่า
8. รายจ่ ายของสหกรณ์
ในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการใช้จ่ายขั้นต้นในทุกหมวดประมาณ 1.43 ล้านบาท สาหรับรายจ่ายหลักของเดือนสิ งหาคมนี้
นอกจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่แล้ว ได้แก่ เงินช่วยเหลือศพสมาชิกและคู่สมรสจานวน 142,500 บาท ทาให้มีรายจ่ายสะสมใน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน
ประมาณ 21.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.76 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
สรุ ปผลการดาเนินงานของสหกรณ์
จากผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ในระยะ 3 ไตรมาสของ ปี 2559 สหกรณ์ สามารถมีรายได้ สูงกว่ ารายจ่ ายขั้นต้ นประมาณ 88.95
ล้ านบาท สู งกว่ าในระยะเดียวกันของปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 76.76 ล้ านบาท มากกว่ าประมาณ 12.19 ล้ านบาท

2.การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560 โดยรับ
สมัครเป็ นที มๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิ น 7 คน และผูส้ มัครทั้งที มต้องมีคุณสมบัติตามระเบี ยบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ผูส้ มัครรับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สามารถขอ
ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ต้ งั แต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ค่าสมัครทีมละ 500 บาท
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
3. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่ แว่นดา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
4. แผนการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง

3.ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศ จานวน 3 อัตรา ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่บัญชี จานวน 1 อัตรา เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ จานวน 1 อัตรา และ
นิตกิ ร จานวน 1 อัตรา ดังนี้
เอกสารประกอบการยืน่ ใบสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. หลักฐานการแสดงพื้นฐานความรู ้ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5. หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริ ง ซึ่ งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ชุด
7. หลักฐานการสมัครสหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่ เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่สหกรณ์กาหนด
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตั้งแต่ วนั ที่ 17 – 31 ตุลาคม 2559 พร้อม
แนบเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้ นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-203862, 083-1422699, 089-6224432 หรื อ www.fincoopkku.com
บรรณาธิ การข่าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด

