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ฉบับลงวันที่ 16 – 31 สิ งหาคม 2564
ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ผลการดําเนินงานในเดือน กรกฎาคม 2564 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2564 ดังนี้

1.จํานวนสมาชิ ก
2.เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ – สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้ – พิเศษ
ลูกหนี้เงินกู้ – ฉุกเฉิน
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.ทุนเรื อนหุ้น
5.เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากทวีสิน
เงินรับฝากประจํา 12 เดือน
เงินรับฝากประจํา 24 เดือน
6.รายได้
7.รายจ่ าย
8.รายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย
บวก ยกมา
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
หัก ประมาณค่าเสื่ อราคาฯ(ยกมา)
หัก ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย (ยกมา)
ประมาณการรายได้ สุทธิ

2,257,574,631.05
757,385,162.00
683,707,105.36
-

64,455,018.25
1,567,350,019.02
8,258,500.00
63,057,639.39
446,767,158.48

ปี 2564
(บาท)
8,167 ราย

ปี 2563
(บาท)
7,912 ราย

3,698,666,898.41

3,466,349,847.58

1,981,153,530.00

2,149,888,335.14
15,965,325.80
5,256,079.15
10,709,246.65
81,197,597.95
91,906,841.60
925,423.38
34,235,237.51
56,746,180.71

1,835,328,160.00

1,861,212,266.33
14,559,388.94
1,922,241.46
12,637,147.48
75,676,327.78
88,313,475.26
758,856.72
28,670,698.53
58,883,920.01

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

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกเพื่อการแกไขปญหา ดานการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2564
เพื่อชวยเหลือสมาชิกทีม่ ีภาระหนีส้ ินกับสถาบันการเงินตาง ๆ และหนีส้ ินกับบุคลภายนอกทีส่ มาชิกตองแบกรับภาระ
ดอกเบี้ยในอัตราทีส่ ูงและเพื่อเปนการแกไขปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจใหกับสมาชิก
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบ วาดวย การใหเงินกูสามัญแกสมาชิกเพื่อการแกไขปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณ ะก รรม ก ารดำเนิ น การ ชุ ด ที่ 42 ครั้ ง ที่ 12/2564 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ งห าคม 2564 มี ม ติ ให อ อ กป ระ กาศ
ขั้นตอนการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกเพื่อการแกไขปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. หลักเกณฑการใหเงินกู
(1) ผูกูตองยื่นคำขอกูและทำสัญญาเงินกูตามแบบฟอรมที่สหกรณกำหนด โดยสหกรณจะนัดหมายตามคิวที่สมาชิก
ลงทะเบียน (โดยยื่นกลองดานหนาสำนักงานสหกรณ พรอมลงทะเบี ยน)ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง 1
ธันวาคม 2564
(2) สหกรณจะแจงผลใหทราบภายใน 2 วันถัดจากวันที่ยื่นเอกสารและนัดหมายสมาชิกผูก ูและผูค ้ำประกันเพื่อทำสัญญา
(3) การคำนวณการใหเงินกูหากสมาชิกยกเวนการคำนวณคางวดธนาคารจะไมคิดคาครองชีพ 2,000.00 บาท โดยใหมีคา
ครองชีพคงเหลือใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
2. วงเงินกูยืมสมาชิกรายหนึ่งๆจะมีหนี้เงินกูไมเกิน 250,000.00 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
(1) วงเงินกูใหใชตามใบแจงหนี้(ลาสุด)จากสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อประกอบการคำนวนณวงเงินกูยืม แตตองไมเกิน
วงเงิน 250,000.00 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
(2) หนังสือสัญญาที่เปนหนี้สินของบุคคลภายนอกวงเงินไมเกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
3. การจายเงินกู
สหกรณจะจายเงินกูท ี่ไดรับการพิจารณาจากเกณฑทเี่ ปนไปตามระเบียบ วาดวย การใหเงินกูส ามัญแกสมาชิกเพื่อ
การแกไขปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ.2564 ดังนี้
(1) สหกรณจะจายเงินกูทุกวันพุธและวันศุกร โดยนัดหมายเวลาในการรับเงินกู คราวละไมเกิน 15 ราย
(2) สหกรณ จะโอนเงิ นเขาบั ญชี เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย โดยระบบ SCB Business Netใหกับสมาชิกผูกู และ
สมาชิกผูกูตองทำรายการโอนเงินชำระหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้ของบุคคลภายนอกในทันทีกับเจาหนาที่การเงิน
สหกรณ และสมาชิกตองสงใบรายการชำระหนี้หรือเอกสารการชำระเงินใหเจาหนาที่การเงินเพื่อแนบชุดสัญญา
เงินกูเพื่อเปนหลักฐานตอไป (สมาชิกตองมีแอพพลิเคชั่นธนาคารไทยพานิชย)
(3) สหกรณขอสงวนสิทธิ์ในการงดการใหเงินกูป ระเภทอื่น ๆ หากสหกรณตรวจสอบพบวาผูกเู งินกูส ามัญแกสมาชิก
เพื่อการแกไขปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 ไปทำการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นขึ้นใน
ภายหลัง
4. ขอกำหนดที่ตางหรือนอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูม ีอำนาจวินิจฉัยชีข้ าด
และใหคำวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด
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ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
จำนวนสมาชิก ณ เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 5,837 คน
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต เดือน กรกฎาคม จำนวน 3 ราย

ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1 นางพวงรัตน์ ยงวณิชย์
2 นายสนิทพงษ์ จงวิจิตร
3 นายสถิตย์ แก้วก่อง

เลข
ที
104588
105374
100869

อายุ
สั งกัด
(ปี )
70 ข้าราชการบํานาญ
58 ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
67 ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

วันที่
สาเหตุการเสี ยชีวิต
เสี ยชีวิต
2 ก.ค.64 โรคมะเร็ งปอดระยะลุกลาม
12 ก.ค.64 หัวใจล้มเหลว
13 ก.ค.64 ชราภาพ

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

