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ผลการดําเนินงานในเดือน มกราคม 2564  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2563  ดังนี้ 
         ปี 2564   ปี 2563 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,033 ราย  7,834 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,101,336,071.28 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      792,047,368.30 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      743,051,586.63  3,636,435,026.21  3,330,107,774.78 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,911,923,900.00    1,767,671,020.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     63,424,895.81 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,569,338,317.99 

เงินรับฝากทวีสิน         5,352,000.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                     51,468,495.98 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     346,900,663.15               2,036,484,372.93  1,728,749,609.67 
6.รายได้               14,442,091.29      16,153,868.80 
7.รายจ่าย                                 1,353,650.98       11,599,347.45 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           13,088,440.31                       4,554,521.35  
 บวก ยกมา                             -        -  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            13,088,440.31        4,554,521.35 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  132,203.34 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย ม.ค.63                                                                    13,965,962.03                     10,241,189.77 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                         - 1,009,725.06                     - 5,686,668.42            

*************************************************************************************          

 
        

 
ประเภท อัตรา 

เงินกูฉุกเฉิน 

(สัญญาผอนชำระไมเกิน 12 เดือน คิดอัตราดอกเบ้ีย 5.75) 

6.00 % 

เงินกูสามัญ (บุคคลค้ำประกัน) 5.50 % 

เงินกูสามัญ (หุนค้ำประกัน) 5.25 % 

เงินกูพิเศษ (หลักทรัพยค้ำ) 5.25 % 

เงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย (ซ้ือบาน,ปลูกสรางบาน,Refinance จากสถาบันการเงินอื่น) 5.00 % 

เงินกูพัฒนาคุณภาพชีวิต และ เงินกูเอื้ออาทร 5.50 % 

เงินกูสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัว 4.40 % 

เงินกูเพ่ือการศึกษา 6.00 % 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู ตอป 

ฉบบัลงวันที ่ 16 – 28  กุมภาพนัธ์ 2564 
ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  31  มกราคม  2564 

http://www./


         

 

 

              

              
                เมื่อวันเสารที่  20  กุมภาพันธ  2564  ที่ผานมา  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดจัดการประชุมใหญ

สามัญ ประจำป 2563  ณ  ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยในการประชุมดังกลาวนี้  มีเร่ืองเสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณาคือ ผลการดำเนินงานประจำป 2563 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจายประจำป 2564  พรอมกันนี้

สมาชิกทุกทานไดรวมกันเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  ประจำป 2564 

 ในการพิจารณาผลการดำเนินงานประจำป 2563  และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจาย  ประจำป 2564 สมาชิก

เสียงสวนใหญมีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำป 2563 และมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจาย  ประจำป  2564  ซึ่งผลการ

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำป 2564 นั้น  คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ไดออกประกาศ

รายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งอยางเปนทางการแลว 

 ทั้งนี้ สหกรณฯ ใครขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  ที่เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563  สหกรณฯ หวังเปนอยางยิ่งวาใน

การประชุมคราวถัดไปจะไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกอีกเชนเคย 

 

 

 

 

             ดวย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด กำหนดประชุมใหญสามัญประจำป 2563          

ในวันเสารที่  6   มีนาคม  2564  เวลา 08.30 น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหการประชุมดำเนินไปดวยความเรียบรอย   บังเกิดผลดี และบรรลุวัตถุประสงค  

            ดังนั้น สมาคมฯ จึงใครขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 รายชื่อคณะกรรมการสมาคม ชดุที ่ 14 

1.2 แจงเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสมาคม โดยแตงตั้งมาจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย       

มหาวิทยาลยัขอนแกน จำกัด 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

    2.1 รับรองรายงานการประชมุใหญสามัญประจำป 2562  

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรายงานผลการดำเนนิงาน ประจำป 2563 

 3.1 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 3.2 รายงานจำนวนสมาชิกสมาคม ที่ถึงแกกรรม ในป 2563 

 3.3 รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจำป 2563 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

                          4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคม แทนตำแหนงที่หมดวาระในป 2563 

                          4.2 พิจารณาอนุมัติ งบดุล ประจำป 2563 

 4.3 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ - รายจาย ประจำป 2564 

      4.3.1  ประมาณการรายรับ  ประจำป 2564 

      4.3.2  ประมาณการรายจาย  ประจำป 2564 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)          

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัขอนแกน จำกัด  

เขารวมประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2563     

แจงมตทิี่ประชุมใหญสามญั  ประจำป 2563 


