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สมาชิกผูข
้ อกูเ้ งินพิเศษกรณีใช้หลักทรัพย์คา้ ประกัน โปรดทราบ...

ในปั จจุบนั สหกรณ์ มีก ารบริ การ “กู้เงิ นพิเศษกรณี ใ ช้หลัก ทรั พย์ค้ า ประกัน” เป็ นอีกหนึ่ งบริ ก ารดี ๆ
เพื่อให้สมาชิ กที่ ตอ้ งการมี ที่อยู่อาศัยที่ มนั่ คงเพื่อให้คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งการให้บริ การกู้เงิ นพิเศษกรณี ใช้
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงิ นกูน้ ้ นั สหกรณ์ ได้กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการออกตรวจหลักทรัพย์ค้ าประกันเงิ นกู้
พิเศษ โดยหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ ต้ องอยู่ภายในเขตพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเท่ านั้น และกาหนดให้
สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งิ น เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยชาระเป็ นเงิ นสดที่สหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์
ภายในเขตอาเภอเมื องขอนแก่ น ค่าออกตรวจหลักทรัพย์ 500 บาท ต่างอาเภอและต่างจังหวัด ระยะทางไป –
กลับ ไม่เกิน 100 กม.ค่าออกตรวจหลักทรัพย์ 800 บาท/วัน ระยะทางไป – กลับ ไม่เกิน 200 กม. 1,000 บาท/วัน
ระยะทางไป – กลับ ไม่เกิ น 300 กม. 1,200 บาท/วัน และระยะทางไป – กลับ 300 กม.ขึ้นไป 1,500 บาท/วัน
ทั้งนี้ สมาชิ กเป็ นผูจ้ ดั หาพาหนะบริ การคณะกรรมการเงินกูผ้ อู ้ อกตรวจหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าที่พกั กรณี ที่ตอ้ ง
เดินทางเกิน 1 วัน ทั้งมีมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 ติตามรายละเอียด ได้ที่
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ผลประกอบการ ประจ้าเดือนเมษายน “อยูใ
่ นเกณฑ์ทด
ี่ ”ี

ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ตรวจการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน พบว่า สหกรณ์ฯ มีรายการเงินสดและ
เงินฝากในธนาคารประมาณ 653.31 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 10.07 ล้านบาท และเมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว ซึ่ งเท่ากับ 509.09 ล้านบาท ในปี นี้ จะมีจานวน มากกว่า 144.21 ล้านบาท แสดงให้
เห็นถึงความเจริ ญเติบโตของสหกรณ์ และสภาพคล่องของสหกรณ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ทุนของสหกรณ์ ในเดือนนี้มีการจ่ายคืนเงินค่าหุ ้นให้กบั สมาชิกที่ขอลาออกเป็ นเงิน 2.21 ล้านบาท แต่ก็
ยังมีทุนเรื อนหุ ้นที่สามารถเรี ยกเก็บได้ และมีผแู ้ สดงความจานงขอซื้ อหุ ้นเพิ่มอีก โดยในเดื อนเมษายนนี้ ได้รับ
เงิ นค่าหุ ้นอีก 13.51 ล้านบาท ทาให้มีทุนเรื อนหุ ้นเมื่อสิ้ นเดื อน เมษายน 2560 เป็ นเงิน 1,398.55 ล้านบาท รวม
เป็ นทุนของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น 1,585.73 ล้านบาท มากกว่าในระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว 129.62 ล้านบาท
ยอดลูกหนี้เงินกูค้ งเหลือ ยอดลูกหนี้เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้ นเดือนเมษายน 2560 เป็ นเงินประมาณ 2,302.20
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 29.20 ล้านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบยอดลูกหนี้ เงินกูก้ บั ระยะเดียวกัน
เมื่ อสิ้ นเดื อน เมษายน 2559 ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ประมาณ 2,092.59 ล้านบาท พบว่า ในปี นี้ มี ย อดลู ก หนี้ เงิ นกู้ม ากกว่า
ประมาณ 209.60 ล้านบาท
สมาชิ กสหกรณ์ มีจานวน 7,271 คน สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากทุกประเภท 1,309.83 ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนที่แล้วประมาณ 3.50 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับเดือน เมษายนของปี 2559 ในปี นี้ มีมากกว่า 223.93 ล้านบาท
ถึงแม้วา่ ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง
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รายได้ของสหกรณ์ จานวน 12.29 ล้านบาท เป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ คิดเป็ นรายได้สะสมในระยะ
4 เดือนแรกของปี เป็ นเงิน 50.20 ล้านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้สะสมของเดื อนเมษายน ในปี 2559
มากกว่า 5.61 ล้านบาท
รายจ่ายในทุ กหมวด 1.08 ล้านบาท คิ ดเป็ นรายจ่ายสะสมในระยะ 4 เดื อนแรกของปี 12.50 ล้านบาท
สาหรั บรายจ่ายหลักของเดื อนนี้ ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลื อศพสมาชิ ก และคู่ส มรส 187,500 บาท และเงิ นบาเหน็ จ
สวัสดิการสมาชิกอีก 6 หมื่นกว่าบาท ซึ่ งรายจ่ายสะสมในเดือนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 15.73 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
ชะลอการเพิม
่ หุน
้ ให้สอดคล้องกับการปล่อยกู้

ปัจจุบนั สมาชิกสหกรณ์ ได้ให้ความสนใจซื้ อหุ ้นเพิม่ มากขึ้น อันเป็ นผลมาจากความเชื่อมัน่ ของสมาชิก
ที่มีต่อความมัน่ คงของสหกรณ์ มีผลดีต่อยอดมูลค่าหุ ้นของสหกรณ์ฯ เพิ่มมากขึ้นเป็ นเท่าตัว แต่สวนทางกับการ
ปล่ อยกูท้ ี่เริ่ มชะลอตัวลง เนื่ องจากสมาชิ กไม่สามารถกูเ้ งิ นได้เพราะค่าครองชี พคงเหลื อต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดไว้ และยอดหุ ้นที่เพิ่มขึ้นส่ งผลกระทบต่อเงินปั นผลเมื่อวันสิ้ นปี สหกรณ์จึงได้
ชะลอการซื้ อหุ ้นเพิ่ม และชะลอการเพิ่มค่าหุ ้นรายเดื อน ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นมา ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบในทันที ติดตามรายละเอียดได้ที่
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ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ้าปี 2560

ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก เป็ นสวัสดิการที่สหกรณ์ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บุตรสมาชิ ก ในปี นี้
ได้มีสมาชิ กขอรับทุนจานวน 1,093 ทุน โดยมีผไู ้ ด้รับทุนการศึกษาประเภทเรี ยนในเกณฑ์ดี กี ฬาเด่น จานวน
556 ทุน และทุนการศึกษาประเภททัว่ ไป จานวน 537 ทุน ซึ่ งสมาชิกสามารถติดตามประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุน
ได้ในวันที่ 31พฤษภาคม 2560 ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานสหกรณ์ และ www.fincoopkku.com
บุตรสมาชิ กผู้รับทุนการศึ กษาประเภททั่วไป แต่ งกายชุ ดนักเรี ยน หรื อชุ ดสุ ภาพ ทุนประเภทเรี ยนในเกณฑ์ ดี
กีฬาเด่ น แต่ งกายชุ ดนักเรี ยน นักศึ กษา ให้ มารั บทุนด้ วยตนเอง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่รับทุน ณ อาคารพระราชทานปริ ญญาบัตรเก่ า (ศาลาเดิม) (ทุนประเภทเรี ยนในเกณฑ์ ดี กีฬาเด่ น ไม่ มาถือว่ า
สละสิ ทธิ์)
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ทเี่ กษียณอายุราชการ ประจาปี 2560 เขียนใบคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
สหกรณ์ได้จดั ให้มีสวัสดิ การบาเหน็จสมาชิ ก ที่เกษียณอายุราชการ หรื อเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
และเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิประโยชน์ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกผูเ้ กษียณอายุ
ราชการในปี 2560 ที่ ยงั ไม่ ได้เ ขียนคาขอรั บ เงิ น สวัส ดิ การบาเหน็ จ ได้โ ปรดเข้า มาติ ดต่ อเขี ยนใบคาขอรั บเงิ น
สวัสดิการบาเหน็จ พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ได้ที่ฝ่าย
สวัส ดิ ก ารและสมาชิ ก สั ม พัน ธ์ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ม หาวิ ท ยาลัยขอนแก่ น จ ากัด หรื อดาว์นโหลดเอกสาร
http://www.fincoopkku.com/new/download.html ตั้งแต่ วน
ั ที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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