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สรุปรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ประจาเดือนสิงหาคม 2557
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้าและคณะ
เป็ นคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ของสหกรณ์อออมทรัพย์ ม.ข. ประจาปี 2557 โดยให้ปีทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม 2557 นั้น บัดนี้ คณะผูต้ รวจสอบกิจการฯ ใคร่ ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ หมวด 9 ข้อ 79 สาหรับเดือนสิงหาคม 2557 โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสดและการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีกบั รายงานตรวจสอบประจาวัน
2.3 สอบทานผ่านบัญชีจากรายงานการตรวจสอบประจาวันไปบัญชีแยกประเภท
2.4 สอบทานตัวเลขในงบทดลองกับบัญชีแยกประเภท
3. การปฏิบัตกิ ารด้ านการเงิน
3.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รายการ
สิ้นเดือนมกราคม 57 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 57 สิ้นเดือนมีนาคม 57
เงินสด
195,868.25 บาท
195,546.75 บาท
180,677.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน 163,484,653.45 บาท
175,645,503.65 บาท
145,859,279.48 บาท
รวม
163,680,521.69 บาท
175,841,050.40 บาท
146,039,956.48 บาท
รายการ
สิ้นเดือนเมษายน 57 สิ้นเดือนพฤษภาคม 57 สิ้นเดือนมิถุนายน 57
เงินสด
177,238.50 บาท
188,194.00 บาท
486,774.50 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน 130,333,901.04 บาท
139,020,245.43 บาท
125,564,821.86 บาท
รวม
130,511,139.54 บาท
139,208,439.43 บาท
126,051,596.36 บาท
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รายการ
สิ้นเดือนกรกฎาคม 57 สิ้นเดือนสิงหาคม 57
เงินสด
176,524.25 บาท
193,610.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน 135,188,929.12 บาท
143,637,203.25 บาท
รวม
135,365,483.37 บาท
143,830,813.05 บาท
เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 หรื อในระยะ 8 เดือนที่ผา่ นมา ได้มีการดาเนินงานตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงิน แต่โดยภาพรวมของจานวนเงินที่เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่อง สหกรณ์มีรายการเงินสดและเงินฝากใน
ธนาคารประมาณ 143.83 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากเดือนที่ผา่ นมาประมาณ 8.46 ล้านบาท ซึ่งพอทาให้
สถานการณ์เกี่ยวกับการบริ หารสภาพคล่องดีข้ ึน
3.2 เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคารหรื อสมุดคู่บญั ชี บางบัญชีไม่ถกู ต้องตรงกัน
ได้มีการปรับปรุ งและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากแล้วถูกต้องตรงกัน
4. การปฏิบัตกิ ารด้ านการบัญชี
4.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี
จากการสอบถามและตรวจสอบ พบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง
4.2 การบันทึกบัญชีสหกรณ์
พบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั ตามกฎหมาย
4.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านบัญชี
ไม่มี เพราะตรวจสอบแล้วมีการดาเนินงานตามระบบบัญชี
5. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน
5.1 การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ
การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ในระยะที่ผา่ นมา ได้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ และได้มี
การปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบกิจการ และกับทางคณะผูต้ รวจการสหกรณ์ จึงทาให้การบริ หารงานเป็ นไป
โดยราบรื่ นไม่ขดั ต่อระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
5.2 ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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6. จานวนสมาชิก
6.1 จานวนสมาชิกระหว่างเดือนสิงหาคม 2557
จานวน
ยอดยกมา เข้ าใหม่ ลาออก ย้ายเข้ า ย้ายออก
รวม
สมาชิกสามัญ
5,880
33
21
2
0
5,894
-สายผูส้ อน
(1,103)
(6)
(1)
(0)
- (1,108)
-สายสนับสนุน(ข้าราชการ)
(3,402)
(19)
(12)
(1)
- (3,410)
-สายสนับสนุน(ลูกจ้างประจา)
(1,375)
(8)
(8)
(1)
- (1,376)
สมาชิกสมทบ
985
29
8
0
2
1,004
รวมทั้งสิ้น
6,865
62
29
2
2
6,898
6.2 ข้อสังเกต
ในเดือนนี้มีสมาชิกลาออกจานวน 29 คน เป็ นสมาชิกสามัญ 21 คนโดยให้เหตุผลว่าต้องการถอนหุน้
คืน แต่สมาชิกที่ลาออกทั้งหมดไม่มีหนี้สินค้างอยูก่ บั ทางสหกรณ์ หรื อหากมีก็สามารถหักกลบลบหนี้กบั เงิน
ค่าหุน้ ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีผสู้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่อีกจานวน 62 คน ซึ่งมีท้งั สมาชิกสามัญสาย
ผูส้ อน และสายสนับสนุน จานวน 33 คนและสมาชิกสมทบประเภทลูกจ้างชัว่ คราวอีก 29 คน ทาให้มีจานวน
สมาชิกทั้งหมดเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 จานวน 6,898 คน เป็ นสมาชิกสามัญ 5,894 คน และสมาชิก
สมทบ 1,004 คน โดยยอดรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 33 ราย
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ในจานวนสมาชิกสหกรณ์ประเภทสมทบทั้งหมด
1,004 คน จะเป็ นสมาชิก
ประเภทลูกจ้างชัว่ คราวเป็ นจานวนถึง 845 คน ซึ่งสหกรณ์ควรต้องมีการระมัดระวังและพิจารณาในการ
อานวยสินเชื่อโดยคานึงถึงความเสี่ยง และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ในอนาคตด้วย
7. ทุนของสหกรณ์
7.1 ทุนของสหกรณ์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557
รายการทุน
ยอดยกมา(บาท) ทุนที่เข้ ามา(บาท) ทุนที่ออกไป(บาท) คงเหลือ(บาท)
ทุนเรื อนหุน้
1,082,128,030.00
9,185,430.00
2,361,580.00 1,088,951,880.00
ทุนสารอง
152,806,168.12
- 152,806,168.12
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
2,296,428.04
2,296,428.04
ทุนสะสมปรับปรุ งสานักงาน
620,733.44
620,733.44
ทุนส่งเสริ มการศึกษา(เจ้าหน้าที่)
245,043.17
245,043.17
ทุนส่งเสริ มการศึกษา(สมาชิก)
569,142.66
183,260.00
385,882.66
ทุนสาธารณประโยชน์
468,116.58
468,116.58
รวมเป็ นเงิน(บาท)
1,239,133,662.01
9,185,430.00
2,554,840.00 1,245,774,252.01
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7.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุนของสหกรณ์

ในเดือนนี้มีการจ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้กบั สมาชิกที่ขอลาออกเป็ นเงิน 2.36 ล้านบาท แต่ก็ยงั มีทุนเรื อน
หุน้ ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ และมีผแู้ สดงความจานงขอซื้อหุน้ เพิ่มอีกเป็ นจานวน 9.18 ล้านบาทเช่นเดียวกัน ทา
ให้สหกรณ์มีทุนเรื อนหุน้ เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 เป็ นเงิน 1,088.95 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทุนของสหกรณ์
ทั้งสิ้นประมาณ 1,245.77 ล้านบาท
8. ยอดลูกหนีเ้ งินกู้คงเหลือ
8.1 ยอดลูกหนี้เงินกูข้ องสหกรณ์คงเหลือของแต่ละเดือน
รายการเงินกู้(บาท)
มกราคม 57
กุมภาพันธ์ 57
มีนาคม 57
เงินกูส้ ามัญ
870,340,800.85
879,993,048.65
898,356,522.65
เงินกูพ้ ิเศษ
558,140,491.44
561,503,806.69
576,514,651.94
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
320,427,909.32
325,927,242.32
339,252,242.57
รวมเป็ นเงิน
1,748,909,201.61 1,767,424,097.66 1,814,123,417.16
รายการเงินกู้(บาท)
เมษายน 57
พฤษภาคม 57
มิถุนายน 57
เงินกูส้ ามัญ
903,746,243.15
912,076,179.21
922,753,573.38
เงินกูพ้ ิเศษ
582,530,364.94
592,891,744.19
599,486,050.94
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
350,396,596.57
365,057,467.62
372,962,983.12
รวมเป็ นเงิน
1,836,673,204.66 1,870,025,391.02 1,895,184,607.44
รายการเงินกู้(บาท)
กรกฎาคม 57
สิงหาคม 57
เงินกูส้ ามัญ
926,928,898.38
929,657,028.13
เงินกูพ้ ิเศษ
613,161,371.69
621,212,923.54
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
379,423,913.12
379,302,868.98
รวมเป็ นเงิน
1,919,514,183.19 1,930,178,820.65
8.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับยอดลูกหนี้เงินกู้
ยอดลูกหนี้เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 เป็ นเงิน 1,930.17 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากเมื่อ
เดือนที่แล้ว 10.65 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ายอดลูกหนี้เงินกูม้ ีจานวนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี มาโดยลาดับ และ
เมื่อพิจารณาถึงจานวนเงินกูแ้ ต่ละประเภท จะพบว่า ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ คิดเป็ นร้อยละ 48.16 ของเงินกู้
ทั้งหมด ส่วนลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษคิดเป็ นร้อยละ 32.18 และเงินกูฉ้ ุกเฉินคิดเป็ นร้อยละ 19.66
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9. เงินรับฝากจากสมาชิก
9.1 ยอดเงินรับฝากคงเหลือของแต่ละเดือน
รายการเงินฝาก(บาท)
มกราคม 57
กุมภาพันธ์ 57
มีนาคม 57
เงินรับฝากประจา 1 ปี
94,251,831.04
93,300,328.04
93,085,451.02
เงินฝากออมทรัพย์
54,555,840.39
49,068,087.01
47,932,772.88
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 488,601,878.90 512,447,236.12 515,285,277.03
เงินรับฝากประจา24เดือน 64,504,401.03
68,017,511.42
66,312,991.59
เงินรับฝากทวีสิน
2,091,000.00
2,352,000.00
2,467,000.00
รวมเงินรับฝากทั้งหมด 704,004,951.36 725,185,162.59 725,083,492.52
รายการเงินฝาก(บาท)
เมษายน 57
พฤษภาคม 57
มิถุนายน 57
เงินรับฝากประจา 1 ปี
91,813,490.46
92,637,748.49
86,093,855.56
เงินฝากออมทรัพย์
45,910,768.88
45,721,639.37
43,746,137.23
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 501,405,596.13 524,878,364.07 530,064,967.67
เงินรับฝากประจา24เดือน 66,978,369.55
67,007,199.57
68,900,027.42
เงินรับฝากทวีสิน
2,540,500.00
2,799,500.00
2,833,500.00
รวมเงินรับฝากทั้งหมด 708,648,725.02 733,044,451.50 731,638,487.88
รายการเงินฝาก(บาท)
กรกฎาคม 57 สิงหาคม 57
เงินรับฝากประจา 1 ปี
87,690,439.31
84,684,620.99
เงินฝากออมทรัพย์
43,269,659.64
42,611,291.11
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 545,318,454.37 553,641,700.13
เงินรับฝากประจา24เดือน 69,132,995.54
69,607,720.25
เงินรับฝากทวีสิน
3,003,000.00
3,055,500.00
รวมเงินรับฝากทั้งหมด 748,414,548.86 753,600,832.48
9.2 ข้อสังเกต
ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 5.18 ล้านบาท โดยเฉพาะเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่ได้รับความนิยมจากสมาชิกในการใช้บริ การเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็ นผลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ให้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยที่
สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ
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10. รายได้ ของสหกรณ์
ร้ อยละของรายได้
รายการ
รายได้ รับเดือนนี้ รวมรายได้ สะสม ประมาณการที่ต้งั
สะสมต่ อประมาณการ
(บาท)
ตั้งแต่ต้นปี
ไว้
ดอกเบี้ยรับ
10,044,138.95
77,552,729.78
111,000,000
69.87
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
18,600.00
246,600.00
324,000
76.11
ผลตอบแทนจากหุน้
0
560,112.00
500,000
112.02
รายได้อื่นๆ
14,472.12
206,182.78
50,000
412.37
รายได้จากคดีละเมิด
0
0
0
0
กองทุน/ตราสารหนี้
0
0
0
0
จาหน่ายทรัพย์สิน
0
60,136.34
50,000
120.27
รวม
10,077,211.07
78,625,760.90
111,924,000
70.25
รายการเปรียบเทียบ
สิงหาคม 56
สิงหาคม 57
รายได้ต่อเดือน
9,107,686.65
10,077,211.07
รายได้ สะสม
66,596,476.15
78,625,760.90
สาหรับรายได้รับเดือนนี้ เป็ นจานวนประมาณ 10.07 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จาก
ดอกเบี้ยรับ ทาให้รายได้สะสมในระยะ 8 เดือนของปี 2557 เป็ นเงินประมาณ 78.62 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อย
ละ 70.25 ของประมาณการรายได้ที่ต้งั เป้ าหมายไว้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 66.67 และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
รายได้รับในระยะเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยูท่ ี่ 9.10 ล้านบาท และเป็ นรายได้สะสม 66.59 ล้านบาท รายได้
สะสมในระยะ 8 เดือนของปี นี้ จะมากกว่าปี ที่แล้วประมาณ 12.02 ล้านบาท
11. รายจ่ายของสหกรณ์
ร้ อยละของรายจ่ าย
รายการ
รายจ่ายเดือนนี้ รวมรายจ่ายสะสม ประมาณการที่ต้งั
สะสมต่ อประมาณการ
(บาท)
ตั้งแต่ต้นปี
ไว้
ค่าใช้จ่ายทุกหมวด
2,063,012.24
15,977,441.46
63,871,840.00
25.01
รายการเปรียบเทียบ สิงหาคม 56
สิงหาคม 57
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
2,585,364.23
2,063,012.24
ค่าใช้ จ่ายสะสม
17,381,324.67
15,977,441.46
ในเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผา่ นมา ได้มีการใช้จ่ายในทุกหมวดรายจ่าย 2.06 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าเดือน
สิงหาคมของปี 2556 ซึ่งอยูท่ ี่ 2.58 ล้านบาท สาหรับรายจ่ายหลักของเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ เงินทุน
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สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต 7 แสน 5 หมื่นบาท ซึ่งรายจ่ายสะสมในระยะ 8 เดือนที่ผา่ นมา คิด
เป็ นค่าใช้จ่ายประมาณ 15.97 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นเพียงร้อยละ 25.01 ของประมาณการที่ต้งั ไว้ น้อยกว่า
ระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว ซึ่งอยูท่ ี่ 17.38 ล้านบาท
12. ข้ อสังเกต
จากผลการดาเนินงานในระยะ
8 เดือนของ ปี 2557 สหกรณ์มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ 62.64
ล้านบาท มากกว่าในระยะเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาซึ่งอยูท่ ี่ 49.21 ล้านบาท ประมาณ 13.43 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ สาหรับรายละเอียดการตรวจสอบกิจการ ได้เก็บเข้าแฟ้ มของผู้
ตรวจสอบกิจการ ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่ง

(รองศาสตราจารย์อมั พน ห่อนาค)
หัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบกิจการ

