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ฉบับลงวันที่ 1 – 15 กันยายน 2564
ประกาศเรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ
เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด ดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นไป

ตามสภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบนั
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 77 (9) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจํากัด พ.ศ. 2562
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของสหกรณ์ เป็ นดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- ต้นเงินฝาก จํานวน 5,000.00 บาท ถึง 2,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี
- ต้นเงินฝาก จํานวน 2,000,001.00 บาท ถึง 5,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
- ต้นเงินฝาก จํานวน 5,000,001.00 บาท ขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี
เงินฝากประจํา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี
เงินฝากประจํา 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป

*************************************************************************************
รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน กันยายน 2564
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพจิ ารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน ก.ย.64 ) ระหวางวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 1 กันยายน 2564
รอบสอง (เดือน ก.ย.64) ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการสมาชิกที่ไมมีบุตร ประจำป 2564
ตามประกาศสหกรณออมทรัพ ยมหาวิท ยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับ ที่ 18/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับสวัสดิการสมาชิกที่ไมมีบุตร ประจำป 2564 โดยเปดรับสมัครตั้งแต วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง
27 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดพิจารณาผูมีคุณสมบัติตามประกาศตามที่กลาว
มาขางตนเปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ สหกรณจะดำเนินการจายตามบัญชีรายชื่อผูไดรับสวัสดิการ โดยโอนเงินสวัสดิการเขาบัญชีเงินฝากธนาคารไทย
พาณิชยที่สมาชิกแจงความประสงคไว ภายในวันจันทรที่ 27 กันยายน 2564
***ตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.coopkku.com และเฟสบุคสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ***
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

การปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกและลูกหนี้เงินกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนใหกับสมาชิกที่เปนลูกหนี้เงินกูของสหกรณ ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน
จำกัด ซึ่งเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จึงกำหนดใหมีการปรับโครงสรางหนี้
สหกรณจะปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสมาชิกหรือลูกหนี้ของสหกรณตามความหมายที่กำหนดไวเทานั้น
1. ลักษณะหนี้ที่จะนำมาปรับโครงสรางหนี้ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับสหกรณ ภายในวงเงินกูเ ปนไปตามระเบียบ วาดวย การใหเงินกู ของสหกรณ
(2) เปนหนี้ที่ไมสามารถชำระไดตามสัญญาและมีรายไดคงเหลือสุทธิไมเพียงพอชำระหนี้
(3) เปนหนี้ที่สหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้น
ลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ.2544
2. สมาชิกหรือลูกหนี้ที่จะปรับโครงสรางหนี้ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนสมาชิกหรือลูกหนี้ทผี่ านกระบวนการติดตามเรงรัดหนี้สินตามขั้นตอนปกติมาแลว แตยังไมชำระหนี้ตามวิธกี าร
หลักเกณฑและระเบียบที่กำหนดไว
(2) เปนสมาชิกหรือลูกหนี้ทถี่ ูกจัดชั้นสงสัยตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู
และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
(3) หนี้นั้นเปนภาระอันเกิดจากเหตุสุจริตและจำเปนไดแกสาเหตุจากภัยพิบัติภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจและอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
(4) มีความตั้งใจและมีแผนปรับปรุงฟนฟูฐานะการเงินของตนเอง
(5) สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
วาดวยการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกหรือลูกหนี้เงินกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.
2564
3. การปรับโครงสรางหนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการปรับโครงสรางหนี้แก
สมาชิกหรือลูกหนี้โดยวิธีการดังตอไปนี้
(1) รวมต นเงิ นและดอกเบี้ ยที่ เป นหนี้ คงเหลื อตามสั ญญาที่ ทำไว กั บสหกรณ โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้ ออกไปตาม
ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกหรือลูกหนี้แตละราย
(2) จัดทำคำขอปรับโครงสรางหนี้และหนังสือสัญญาการปรับโครงสรางหนี้
(3) การปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกและลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง สามารถกระทำไดไมเกิน 5 ครั้ง
อั นพึ งเป นประโยชน ตอสหกรณ และสมาชิ ก หากสมาชิ กหรือลู กหนี้ ไม สามารถดำเนิ นการตามเงื่ อนไขของการปรั บ
โครงสรางหนี้ได ใหสหกรณดำเนินการตามกฎหมายตอไป
4. จำนวนเงินกูขั้นสูง เพื่อปรับโครงสรางหนี้จะเกินมูลหนี้เดิมคือ ตนเงินเดิม รวมดอกเบี้ย และคาปรับ(ถามี)คงเหลือตามสัญญา
เดิมไมได
5. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกูของสมาชิกหรือลูกหนี้สหกรณที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้หากมีเหตุผลและความจำเปนที่
สมาชิกหรือลูกหนี้ไมสามารถชำระหนี้ตามระยะเวลาในสัญญาเดิมได ใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาขยายงวดการชำระหนี้ได ไมเกิน
360 งวด ทั้งนี้ตองคำนึงถึงเงื่อนไขความสามารถ ความมั่นคงและประสิทธิภาพในการชำระหนี้ของสมาชิกหรือลูกหนี้ดวย และตองไม
กระทบตอสภาพคลองทางการเงินโดยรวมของสหกรณและตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการดวยเสียงเอกฉันท
6. อัตราดอกเบี้ ย ตนเงินและดอกเบี้ ยที่ เกิ ดจากการปรับ โครงสร างหนี้ ให เรี ยกดอกเบี้ยในอั ตราที่เป นไปตามประกาศของ
สหกรณที่ถือใชในปปจจุบันหรือใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการถือเปนที่สุด
7. หลักประกันเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จัดใหมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
(1) อสังหาริมทรัพยที่ไมไดจำนองตอเจาหนี้อื่นจำนองเปนหลักประกัน โดยคณะกรรมการไดสอบสวนเปนที่พอใจวา
อสังหาริมทรัพยนั้นมีราคาประเมินตามระเบียบ วาดวยการใหเงินกูของสหกรณ
(2) เปนสมาชิกหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาแลวเห็นวาสมควรเปนผูค้ำประกันตามระเบียบ
และหลักเกณฑของสหกรณ
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

