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ฉบับประจาเดือนกันยายน 2559

1.รายงานผลการดาเนินกิจการ ประจาเดือนสิ งหาคม 2559
ในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่า นมาคณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ม หาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น จากัด ได้ร่ว มกัน
ขับเคลื่อนสหกรณ์ ฯของเราโดยยึดหลักของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ฯ เพื่อให้เกิดผลการดาเนิ นงานที่ดี ในข่าวฉบับนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ขอนาเสนอผลการดาเนิ นงานแต่ละด้านในรอบ 8 เดือนที่ผา่ นมาเปรี ยบเทียบ
กับช่วงต้นปี ให้สมาชิกได้รับทราบกัน ดังนี้
1. ด้านการเงิน
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินอื่น
รายการ
สิ้นเดือนมกราคม 59 สิ้นเดือนสิ งหาคม 59 ณ วันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด
เงินสด
149,532.25 บาท
196,199.50 บาท มีเงินฝากกับสถาบันการเงินอื่นจากเดือน
เงินฝากสถาบันการเงิน
366,065,021.77 บาท 587,187,635.93 บาท มกราคม - สิ งหาคม 2559 เพิ่มขึ้น จานวน
รวม
366,214,554.02 บาท 587,383,835.43 บาท 221,122,614.16 บาท
ณ ปั จจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด มีเงินสดและเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น ประมาณ 587.38 ล้านบาท ทาให้
สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก
1.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
รายการ
สิ้นเดือนมกราคม 59 สิ้นเดือนสิ งหาคม 59 ณ วันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด
เงินฝากประจา 12 เดือน
70,836,975.83
66,505,939.06 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ตั้งแต่เดือน
เงินฝากออมทรัพย์
62,739,146.45
47,439,710.64 มกราคม - สิ งหาคม 2559 เพิ่มขึ้น
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
765,419,855.77
941,223,548.97 จานวน 156,758,510.52 บาท
เงินฝากประจา 24 เดือน
98,208,705.21
99,904,995.11
เงินฝากทวีสิน
3,700,000.00
2,589,000.00
รวม
1,000,904,683.26
1,157,663,193.78
ยอดเงิ นฝากคงเหลือทั้งหมดในเดือนสิ งหาคมมีประมาณ 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ประมาณ 25.64
ล้านบาท เป็ นที่น่าสังเกตว่าจานวนเงินฝากประจา 12 เดือน และเงินฝากออมทรัพย์ ลดลงจากเมื่อต้นปี ซึ่ งอาจเป็ นเพราะการ
เคลื่อนย้ายเงินฝากบางส่ วนไปฝากไว้กบั ประเภทเงินออมทรัพย์พิเศษ ซึ่ งได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

2. ด้านรายได้
สาหรับรายได้เดือนสิ งหาคม 2559 เป็ นจานวนประมาณ 13.30 ล้านบาท ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ
คิดเป็ นรายได้สะสมในรอบ 8 เดื อน (ม.ค.-ส.ค.59) เป็ นจานวนเงินประมาณ 96.45 ล้านบาท และรายได้สะสมคิดเป็ นร้อยละ
68.40 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้ สู งกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 67.77 เล็กน้อย
3. ด้านรายจ่าย
สหกรณ์ มีรายจ่ายสะสมตั้งแต่ตน้ ปี จานวน 19,831,388.77 บาท ในเดื อนสิ งหาคมที่ผ่านมามีรายจ่ายในทุกหมวด
ประมาณ 3. 75 ล้านบาท สาหรับรายจ่ายหลักของเดือนสิ งหาคมนี้ ได้แก่ เงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุราชการใน
ปี นี้ เป็ นเงิน 2.17 ล้านบาท นอกนั้นเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือศพสมาชิ ก และคู่สมรสจานวน 235,000.00 บาท
ทาให้รายจ่ายสะสมในรอบ 8 เดือน ของปี 2559 มีประมาณ 19.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.82 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
4. ด้านสมาชิก
ณ เดือนสิ งหาคม 2559 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด มีสมาชิ กแยกตามประเภท ดังนี้ สมาชิ ก
สามัญ 6,286 คน สมาชิ กสมทบ 847 คน มีสมาชิ กเข้าใหม่ 34 คน ลาออก 26 คน รวมปั จจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากัด มีจานวนสมาชิก ทั้งหมด 7,133 คน
5. ด้านทุน ทุนของสหกรณ์ เมื่อสิ้ นสุ ดเดือน สิ งหาคม 2559 เป็ นดังนี้
ทุนเรื อนหุ ้น 1,316,070,400.00 บาท ทุนสารอง 168,389,423.51 บาท ทุนรักษาระดับเงินปั นผล 2,741,810.36 บาท
ทุนสะสมปรับปรุ งสานักงาน 1,040,733.44 บาท ทุนส่ งเสริ มการศึกษา (กรรมการและเจ้าหน้าที่) 518,775.13 บาท ทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาสมาชิก 546,374.05 บาท ทุนสาธารณประโยชน์ 588,616.58 บาท รวมเป็ นเงิน 1,489,896,133.07 บาท
ข้อสังเกต จากทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ กล่าวคือในเดือนสิ งหาคม 2559 มีการจ่ายเงินค่าหุ ้นให้กบั สมาชิ กที่ลาออก
เป็ นเงิ น 2.99 ล้านบาท แต่ก็ยงั มีทุนเรื อนหุ ้นที่ สามารถเรี ยกเก็บได้ และมีผูแ้ สดงความจานงซื้ อหุ ้นเพิ่มอีก 10.98 ล้านบาท
ทาให้ทุนเรื อนหุ ้น และทุ นทั้ง หมดเพิ่ม ขึ้ นจากเดื อนที่ แล้วประมาณ 7.99 ล้า นบาท ทาให้เดื อนนี้ สหกรณ์ มีเงิ นทุ นทั้ง สิ้ น
1,489.89 ล้านบาท แสดงถึ งระดับ เงิ นทุ นที่ ดีและความเชื่ อมัน่ ที่ มีต่อความมัน่ คงในการบริ หารจัดการของสหกรณ์ อยู่ใ น
ระดับสู ง
(อ้างอิง: อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ และสรุ ปรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ประจาเดือนสิ งหาคม 2559 )

2.รายงานความคืบหน้ า การปฏิบัตติ ามคาวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์
จากข่าวสหกรณ์ ฉบับพิเศษประจาเดื อน กันยายน 2559 สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ลาดับ
ความเป็ นมา กรณี คาวินิจฉัย จากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ให้สมาชิ กได้ทราบไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัยดังกล่าว
สหกรณ์ ฯ จึงได้มีหนังสื อแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึ งการทบทวน และยกเลิกมติตามที่นายทะเบียนแนะนา และได้หารื อ
ประเด็นองค์ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ และได้มีหนังสื อจากนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ขก.0010/2319 ลว. 15 กันยายน
2559 รับทราบการทบทวนยกเลิกมติ และได้มีคาตอบการนับองค์ประชุมคณะกรรมการดาเนินการว่าต้องมี 8 คน ขึ้นไปถึงจะ
เป็ นองค์ประชุมได้
ในด้านการให้บริ การนั้นสหกรณ์ฯยังให้บริ การสมาชิ กทุกท่านตามปกติ ยกเว้นในบางกรณี ที่จาเป็ นต้องขอรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

**** สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ****

