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รายงานผลการดาเนินกิจการ ประจาเดือน สิงหาคม 2561

ฉบับประจาเดือน ตุลาคม 2561

ในฉบับนี้ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรั พ ย์มหาวิท ยาลัยขอนแก่น จากัด ขอนาเสนอผลการดาเนินงานแต่ละด้า นมา
ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมาจากผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
1.ทุนของสหกรณ์
ในเดือนนี้มีการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้กบั สมาชิกที่ขอลาออกเป็ นเงิน 0.87 ล้านบาท แต่กย็ งั มีทุนเรื อนหุ้นที่สามารถเรี ยกเก็บได้
และมีผู้แสดงความจานงขอซื้อหุ้นเพิ่มอีก 16.98 ล้านบาท ทาให้ในระยะ 8 เดือนของปี 2561 สหกรณ์มีทุนเป็ นของตนเองทั้งหมด
ประมาณ 1,751.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยูท่ ี่ 1,618.25 ล้านบาท ประมาณ 132.76 ล้านบาท
2. ด้ านปฏิบัติการด้านการเงิน
2.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รายการ
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

สิ้ นเดือนมกราคม 61
461,782.25 บาท
599,688,394.47 บาท
600,150,176.72 บาท

สิ้ นเดือนสิ งหาคม 61
194,097.75 บาท
570,584,565.12 บาท
570,778,620.87 บาท

ในเดือนสิงหาคม 2561 ได้มีการดาเนินงานตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดอย่างถูกต้อง และโดยภาพรวมของจานวนเงินที่
เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่อง ในรอบ 8 เดือนของปี 2561 สหกรณ์มีรายการเงินสดและเงินฝากในธนาคารรวมประมาณ 570.77 ล้านบาท
ลดลงจากเดือนที่แล้วประมาณ 6.97 ล้านบาท
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
รายการ
เงินรับฝากประจาปี 1 ปี
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
เงินรับฝากประจา 24 เดือน
เงินรับฝากทวีสิน
รวม

สิ้ นเดือนมกราคม 61
57,426,914.46
80,046,995.31
1,109,447,668.98
127,645,765.27
5,214,000.00
1,379,781,344.02

สิ้ นเดือนสิ งหาคม 61
51,066,498.22
58,428,885.62
1,126,822,102.04
142,473,623.00
6,111,500.00
1,384,902,608.88

ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดทุกประเภทในเดือนสิ งหาคม 61 หรื อระยะ 8 เดือนของปี 2561 ประมาณ 1,384.90 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 14.51 ล้านบาท และมากกว่าระยะเดียวกันของปี ที่แล้วประมาณ 121.95 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมาชิก
ยังให้ความเชื่อมัน่ นาเงินมาฝากไว้กบั สหกรณ์อยู่
3. ยอดลูกหนี้เงินกู้
ข้อสังเกตเกีย่ วกับยอดลูกหนี้ เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้ นเดือนสิ งหาคมคม 61 หรื อระยะ 8 เดือนของปี 2561 เป็ นเงินประมาณ
2,683.61 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 49.77 ล้านบาท จะเห็ นได้ว่าธุรกิจด้า นสิ นเชื่อของสหกรณ์มีมูลค่าเพิม่ ขึ้นโดย
ตลอดทุกเดือนมาตั้งแต่ตน้ ปี
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สหกรณ์ยงั มีลูกหนี้ที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินคดี ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และลูกหนี้อื่นๆอีก 57.91 ล้านบาท
ซึ่งหากสามารถเร่ งรัดติดตามมาได้ ก็จะเป็ นรายได้ระหว่างปี ของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
4 .ด้ านรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จากัด
สาหรับรายได้รับเดือนนี้ เป็ นจานวนประมาณ 16.73 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากสมาชิก คิดเป็ น
รายได้สะสมในระยะ 8 เดือนของปี 2561 ประมาณ 113.44 ล้านบาทและเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้สะสมในระยะเดียวกันของปี 2560
ซึ่งอยูท่ ี่ 106.07 ล้านบาท รายได้สะสมของปี น้ ี มากกว่าของปี ที่แล้วประมาณ 7.36 ล้านบาท และรายได้สะสมในเดือนนี้คิดเป็ นร้อยละ
69.21 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยทัว่ ไปซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 66.67 เล็กน้อย

5. ด้ านรายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จากัด
ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่า นมา ได้มีการใช้จ่ายตามงบประมาณในทุกหมวดแล้วประมาณ 3.21 ล้า นบาท สาหรับรายจ่า ย
หลักของเดือนสิ งหาคมนี้ ได้แก่ เงินสวัส ดิการบาเหน็จสมาชิก จานวน 1,976,800 บาท เงินช่วยเหลือศพสมาชิกและคู่ส มรสอีก
280,500 บาท ส่วนรายจ่ายสะสมในระยะ 8 เดือนของปี 61 ประมาณ 19.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.39 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
ซึ่งเมื่อเปรี ยบเที ยบกับระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว ค่า ใช้จ่ายสะสมของปี นี้ ต่ากว่าระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว ประมาณ 7 แสน 5 หมื่น
บาท
6. ด้ านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด
ในเดือนนี้มีส มาชิกลาออกจานวน 16 ราย โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการถอนหุ้นคืน แต่ส มาชิกที่ลาออกทั้งหมดไม่มี
หนี้สินค้างอยูก่ บั ทางสหกรณ์ หรื อหากมีกส็ ามารถหักกลบลบหนี้กบั เงินค่าหุ้นที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีผสู้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่
จานวน 29 ราย ทาให้มีจานวนสมาชิกเมื่อสิ้นเดือนสิ งหาคม 2561 จานวน 7,575 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 61 จานวน 13 คน
หรื อเพิ่มจากระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว 238 คน
สรุปข้อสั งเกต จากผลการดาเนินงานในระยะ 8 เดือน ปี 2561 พบว่าสหกรณ์มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ 94.10 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับระยะเดียวกันของปี ทีผ่ ่านมา ในปี นี้สหกรณ์จะมีรายได้สุทธิเบื้องต้นมากกว่าประมาณ 8.11 ล้านบาท
(อ้างอิง: อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ และสรุปรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ประจาเดือนสิงหาคม 2559 )

**************************************************************************************
สหกรณ์ฯ ร่ วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ในวันนี้ 24 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดย รศ.สุ ธา ภู่สิ ทธิศ ักดิ์ ประธานกรรมการ
ดาเนินการ นายฉลอง ภูคงน้า รองประธาน คนที่ 1 นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์ รองประธาน คนที่ 2 นายสาธิต มัง่ คัง่ กรรมการฝ่ าย
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้า ร่ วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชนก ผูท้ รงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่ งการแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย” ณ พระบรมรา
ชานุสาวรี ย ์ หน้าโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์

***************************************************************************************
เอกสารประกอบการทาธุรกรรมทางด้ านสินเชื่อ และทางด้ านการเงินกับสหกรณ์
เรียนสมาชิกเพือ่ โปรดทราบ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯได้จดั จุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเอกสารสมาชิกก่อนการยื่นกู ้
ซึ่ง ในเบื้องต้นเพื่อความรวดเร็วในการทาธุ รกรรมต่างๆสมาชิกจะต้อ งกรอกเอกสารชุดสัญญาเงินกู ้ และจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการกูม้ าให้เรี ย บร้อย หากทุกอย่างครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นสมาชิกก็จะได้รับบัตรคิวเพื่อ เข้าตามจุดรับบริ การตาม
คิวที่เจ้าหน้าจัดให้
1
2
3
4
5
6
7
8

การยืน่ กูท้ ุกประเภทสิ่งที่สมาชิกต้องเตรียมมี ดังนี้
สลิปเงินเดือนล่าสุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส(หากสมรสแล้ว)
สาเนาใบหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
สาเนาสัญญาจ้าง(กรณีเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย)
เอกสารเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
หนังสือรับรองภาระหนี้สินจากกองการเจ้าหน้าที่ มข.
(กรณียนื่ กู้ สามัญ / พิเศษ / เอื้ออาทร)

1
2

การติดต่อขอรับเงินกู้
สมุดคู่ฝากของสหกรณ์
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ (ตัวจริง)

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
จากัด

