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1.พิธีมอบเงินทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดย ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์
รองประธานกรรมการดาเนินการ คนที่ 1 ได้จดั พิธีมอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2556 ซึ่งในวันดังกล่าวมี
สมาชิกและบุตรสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่ วมพิธีมอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาฯ กันอย่างคับคัง่ โดยในปี นี้ สหกรณ์ฯ จัด
ทุนการศึกษาให้กบั บุตรสมาชิกในวงเงินจัดสรร จานวน 1,274,800.- บาท ซึ่งแบ่งเป็ น
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
รวม

จานวน
49
86
127
26
76
364

ประเภททัว่ ไป
ทุนละ (บาท)
1,000
1,300
1,500
1,500
2,000

จานวนเงิน
49,000
111,800
190,500
39,000
152,000
542,300

ประเภทเรี ยนดี กีฬาเด่น
จานวน
ทุนละ (บาท)
171
99
4
38
312

จานวนเงิน

2,000
2,500
2,500
3,500

342,000
247,500
10,000
133,000
732,500

2. ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบีย้ เงิน
ฝาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติให้ปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
ประเภทเงินฝาก
1
เงินฝากประจา 12 เดือน
2
เงินฝากประจา 24 เดือน
3
ดอกเบี้ยเงินฝากทวีสิน

อัตราดอกเบี้ยเดิม
3.00 บาท ต่อปี
3.50 บาท ต่อปี
3.00 บาท ต่อปี

ปรับเปลี่ยนเป็ น
3.25 บาท ต่อปี
3.75 บาท ต่อปี
3.50 บาท ต่อปี

3. สหกรณ์ ฯปล่อยเงินกู้เพือ่ การศึกษา ในช่ วงเปิ ดเทอม
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้
สมาชิกที่ได้รับความเดือนร้ อน เรื่ องค่าใช้จ่ายของบุตรที่อยู่ในช่วงเปิ ดเทอม กูเ้ งินได้ตามเงื่อนไข ดังนี้
1.ให้กตู้ ามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ.2556 ข้อ 13 เงินกูเ้ พื่อการศึกษา โดยอนุโลม และไม่ให้นาค่างวด
ช.พ.ค.มาคานวณค่าครองชีพ และต้องมีค่าครองชีพคงเหลือ 31.50%
2. ต้องมีเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพื่อประกอบการขอกู้
3. ระยะเวลาในการให้กู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เท่ านั้น
4. ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณา และให้แจ้งคณะกรรมการดาเนินการทราบต่อไป

4.รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน เมษายน 2556 (ผู้ตรวจสอบกิจการ)
การปฏิบัติการด้ านการเงิน เงินสดเดือน เมษายน 2556 จานวน 116,959.50 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน 343,971,076.93
บาท รวมทั้งสิ้ น 344,088,036.93 บาท และมีการดาเนิ นงานตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน โดยภาพรวมของจานวนเงินที่เป็ นสิ นทรัพย์
สภาพคล่อง สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น ประมาณ 344.08 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผา่ นมา 37.88 ล้านบาท
แต่ก็ยงั แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร
การตรวจสอบด้ านการบริ หารงาน การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ในเดือน เมษายน 2556 ที่ผา่ นมา ได้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ และได้มีการ
ปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบกิจการ และคณะผูต้ รวจการสหกรณ์ จึงทาให้การบริ หารงานเป็ นไปโดยราบรื่ นไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมาย
จานวนสมาชิก ยอดยกมา 5,721 คน เข้าใหม่ 60 คน ลาออก 31 คน ย้ายเข้า 5 คน ย้ายออก 7 คน คงเหลือสมาชิกเมื่อสิ้ น
เดือน เมษายน 2556 จานวน 5,753 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเมษายน 2555 สหกรณ์มีสมาชิกมากกว่าปี ที่ผา่ นมาในระยะเวลาเดียวกัน
295 คน คิดเป็ นอัตราการเพิม่ 5.4%
ทุนของสหกรณ์ ยอดยกมา 1,109,332,527.84 บาท เพิม่ ระหว่างเดือน 9,549,410.00 บาท จ่ายคืนระหว่างเดือน
2,988,620.00 บาท คงเหลือทุนของสหกรณ์ ณ สิ้ นเดือน เมษายน 2556 จานวน 1,115,893,317.84 บาท ในเดือนนี้ มีการจ่ายเงินค่าหุ ้นให้กบั
สมาชิกที่ขอลาออกเป็ นเงิน 2.98 ล้านบาท ทุนเรื อนหุ ้นและทุนทั้งหมดยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย
ยอดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ เงินกูส้ ามัญ จานวน 773,510,770.98 บาท เงินกูพ้ ิเศษ 439,505,844.87 บาท เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
222,376,750.32 บาท รวมทั้งสิ้ น 1,435,393,366.17 บาท ยอดลูกหนี้ เมื่อสิ้ นเดือน เมษายน 2556 เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 40.10
ล้านบาท
เงินรั บฝากจากสมาชิก เงินรับฝากประจา 1 ปี จานวน 98,034,382.37 บาท เงินรับฝากประจา 2 ปี จานวน 61,229,913.98
บาท เงินฝากทวีสิน จานวน 1,074,500.00 บาท เงินฝากออมทรัพย์ จานวน 45,034,658.61 บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จานวน
420,360,884.69 บาท รวมเงินฝากทั้งสิ้ น 625,734,3399.65 บาท
รายได้ ของสหกรณ์ รายได้ในเดือน เมษายน 2556 รายได้จากดอกเบี้ยรับ 7,994,398.10 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
18,000.00 บาท รายได้อื่นๆ 2,533.94 บาท รายได้จากคดีละเมิด 5,000.00 บาท รวมทั้งสิ้ น 8,019,932.04 บาท สาหรับรายได้รับในเดือนนี้
เกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ และมีรายได้สะสมประมาณ 26.28 ล้านบาท
รายจ่ ายของสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายทุกหมวดในเดือน เมษายน 2556 เท่ากับ 1,485,285.09 บาท สาหรับรายจ่ายหลักในเดือนนี้
ได้แก่ ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก เงินช่วยเหลือศพสมาชิกและคู่สมรส และเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
ข้ อสั งเกต จากผลการดาเนิ นงานใน ระยะ 4 เดือน ของปี 2556 สหกรณ์มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ 15.12 ล้านบาท
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2555 รายได้สุทธิ เบื้องต้นของปี น้ ี จะมากกว่าปี ที่แล้วประมาณ 2.77 ล้านบาท
ข้ อเสนอแนะ จากการสังเกตการณ์ดาเนิ นงานของคณะกรรมการเงินกู้ มักจะมีความลาบากใจในการพิจารณาอนุ มตั ิเงินกู้
ให้แก่สมาชิก ในกรณี พิเศษต่างๆ และต้องเสี ยเวลาในการนาเสนอให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา เช่น กรณี ไม่นาค่างวด ช.พ.ค. มา
คานวณการขอกู้ หรื อวงเงินที่ขอกูม้ ากกว่าที่กาหนดไว้ในระเบียบเงินกู้ หรื อการขอกูข้ องสมาชิกที่ทาให้มีหนี้ สินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะ
เป็ นเหตุต่อความเสี่ ยงภัยในการดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์และเกิดความเสี ยหายในระยะต่อไป ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มีการบริ หารเงินกูใ้ ห้
เป็ นไปตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด โดยคานึ งถึงความสามารถในการชาระหนี้ ของสมาชิก และในขณะเดียวกันก็ควรคานึ งถึงความเสี ยหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์หากสมาชิกไม่สามารถชาระหนี้ ได้ จนต้องถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิก ซึ่งอาจไม่คมุ ้ กับการฟ้ องร้องดาเนิ นคดี
หรื อการอายัดทรัพย์สิน และสร้างความลาบากใจให้กบั สมาชิกอีกด้วย
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท เงิ นฝากออมทรัพย์ 2.00, เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงิ นฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงิ นฝาก
ประจา 12 เดือน 3.25 , เงิ นฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงิ นฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เงิ นกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภท สามัญ เอื้ออาทร เงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน 6.50 , เงิ นกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย 4.5

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

