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ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ฉบับลงวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2564

ผลการดําเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2564 ดังนี้

1.จํานวนสมาชิก
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 สูงกว่ารายจ่ าย
บวก ยกมา
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
หัก ประมาณค่าเสื่ อราคาฯ(ยกมา)
หัก ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย ม.ค.63
ประมาณการรายได้ สุทธิ

2,245,068,546.63
764,622,151.50
683,083,132.44
-

62,760,769.93
1,549,524,770.72
8,738,000.00
63,690,293.64
439,450,529.62

ปี 2564
(บาท)
8,124 ราย

ปี 2563
(บาท)
7,907 ราย

3,692,773,830.57

3,446,365,125.43

1,969,721,200.00

1,823,530,850.00

2,124,164,363.91
17,927,367.59
1,510,739.22
16,416,628.37
64,780,966.58

1,830,942,696.73
15,421,350.42
1,856,027.13
13,565,323.29
62,111,004.49

81,197,594.95
793,220.04
30,634,432.18
49,769,942.73

75,676,327.78
644,366.33
25,370,212.79
49,661,748.66

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

ตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิ-19 ระลอกใหมในจังหวัดขอนแกน และมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเปนการยกระดับ
มาตรการการปองกันและรักษาความสะอาดของสำนักงาน และเพื่อสรางความมัน่ ใจใหแกสมาชิกที่เขามาใชบริการ สอ.มข.ไดทำการฉีด
พนน้ำยาฆาเชื้อโรคภายในบริเวณสำนักงาน
ทั้งนี้ ขอใหสมาชิกทุกทานที่เขามาติดตอสหกรณฯ ใหความรวมมือในการสวมหนากากอนามัย และลางมือดวยเจอแอลกอฮอล
ทุกครั้งกอนเขามาใชบริการ ซึ่งสหกรณฯไดเตรียมไวใหแลวตรงทางเขาประตู
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี เราจะผานพนวิกฤตินไี้ ปดวยกัน

การขยายเวลามาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรกระจายไปทั่วประเทศ และรัฐบาลได
ออกมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประชาชนทั่วไป รวมทั้งสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกดังกลาวนี้
ฉะนั้ น อาศั ยอำนาจตามความในข อ 77 (9) แห งข อบั งคั บสหกรณ ออมทรั พย มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น จำกั ด พ.ศ. 2562
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีมติใหขยายเวลา
มาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนี้
1. ใหสิทธิพักชำระหนี้ตนเงินดวยความสมัครใจ สำหรับสัญญาเงินกูทุกประเภท จำนวนไมเกิน 2 สัญญาสำหรับรายเกาและ
รายใหม การพักชำระหนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564
2. สมาชิกที่สมัครใจตองแจงความประสงคขอพักชำระหนี้ ตามแบบฟอรมที่สหกรณกำหนด ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซตของสหกรณ สามารถสงเอกสารไดทางไปรษณีย หรือหยอนใสกลองรับคำรองหนาสหกรณ ตั้งแตวันที่ 12 – 23
กรกฎาคม 2564
2.1 เงินกูใชบุคคลค้ำประกัน ผูกูและผูค้ำประกันทุกคนตองลงลายมือชื่อใหความยินยอม
ในการพักชำระหนี้ กรณีเงินกูใชหลักทรัพยค้ำประกัน ผูถือกรรมสิทธิ์หลักทรัพยที่ดินตองลงลายมือชื่อใหคำ
ยินยอมในการพักชำระหนี้
2.2 สมาชิกไมสามารถนำเงินเหลือรับที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพักชำระหนี้ ไปใชในการกูเพิ่มจากสหกรณทุกกรณีใน
ระยะเวลาที่พักชำระหนี้
2.3 สมาชิกผูเขารวมการพักชำระหนี้ที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป หากประสงคเขารวมการพัก
ชำระหนี้เมื่อคำนวณแลวจะตองมีหนี้สินนอยกวาหุน ณ วันเกษียณอายุราชการ
3. ขอกำหนดที่ตางหรือนอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และ
ใหคำวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด
เงื่อนไขแนบทายประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เงื่อนไขการพักชำระหนี้เงินตน มีดังนี้
1. การชำระหนี้เปนไปตามสัญญาเดิม สมาชิกตองนำเงินตนที่พักชำระหนี้จายคืนสหกรณเต็มจำนวน พรอมดอกเบี้ยใน
งวดสุดทายของสัญญาเดิม
2. การชำระหนี้เปนไปตามระยะเวลาเดิมของสัญญา ไมมีการขยายงวดชำระหนี้ออกไป แตเปนการชำระเงินงวดของแต
ละเดือนสวนที่เหลืออยูตามสัญญาเดิมในมูลคาที่เพิ่มขึ้นของเงินตนที่ถูกพักพรอมดอกเบี้ยเพิ่มเฉลี่ยไปทุกเดือน
จนกวาจะครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งตองมีการรองขอและกำหนดยอดเงินที่ชำระเทาเดิมตามสัญญาเดิม
3. การชำระหนี้ที่มีการขยายงวดชำระหนี้ออกไป สมาชิกอาจขอผอนชำระเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไดไมเกินจำนวน
งวดที่พักชำระหนี้
4. การชำระหนี้ใหเปนไปตามสัญญาเดิม เมื่อคำนวณเงินตนที่พักชำระหนี้และจำนวนงวดที่สมาชิกตองผอนชำระหนี้ทั้ง
หมดแลว มูลคาหุนที่มีอยูตองมากกวาหนี้ในงวดสุดทายของ สัญญากูยืมเงิน

*********************************************************************************
ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
จำนวนสมาชิก ณ เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 5,839 คน
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต เดือน มิถุนายน จำนวน 4 ราย
ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1 นายสํารวล ผาหล้า

เลข
ที
102499

อายุ
(ปี )
75

สั งกัด
ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

วันที่
เสี ยชีวิต
10 มิ.ย.64

สาเหตุการเสี ยชีวิต
ชราภาพ

2

นายอ่อนตา หาทองคํา

100834

89

สมาชิกสมทบ ประเภทบิดาสมาชิก

12 มิ.ย.64

ชราภาพ

3

นายสมบูรณ์ ซาซุม

102241

78

เกษียณอายุราชการ

25 มิ.ย.64

นอนหงายเสี ยชีวิตกลางทุ่งนา

4

นายสมหวัง ชาปัญญา

100398

66

เกษียณอายุราชการ

27 มิ.ย.64

มะเร็ งต่อมนํ้าเหลือง

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

