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ผลการดําเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2564  ดังนี้ 
         ปี 2564   ปี 2563 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,124 ราย  7,907 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,245,068,546.63 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      764,622,151.50 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      683,083,132.44  3,692,773,830.57  3,446,365,125.43 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,969,721,200.00    1,823,530,850.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     62,760,769.93 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,549,524,770.72 

เงินรับฝากทวีสิน         8,738,000.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                     63,690,293.64 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     439,450,529.62               2,124,164,363.91  1,830,942,696.73 
6.รายได้               17,927,367.59      15,421,350.42 
7.รายจ่าย                                 1,510,739.22        1,856,027.13 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           16,416,628.37                      13,565,323.29  
 บวก ยกมา                           64,780,966.58            62,111,004.49  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            81,197,594.95        75,676,327.78 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  793,220.04                              644,366.33 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย ม.ค.63                                                                  30,634,432.18                       25,370,212.79 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        49,769,942.73                       49,661,748.66    
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ตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิ-19 ระลอกใหมในจังหวัดขอนแกน และมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงข้ึน เพื่อเปนการยกระดบั

มาตรการการปองกันและรักษาความสะอาดของสำนักงาน และเพื่อสรางความมัน่ใจใหแกสมาชิกที่เขามาใชบริการ สอ.มข.ไดทำการฉีด

พนนำ้ยาฆาเชื้อโรคภายในบริเวณสำนักงาน  

ทั้งนี้ ขอใหสมาชิกทุกทานที่เขามาติดตอสหกรณฯ ใหความรวมมือในการสวมหนากากอนามัย และลางมือดวยเจอแอลกอฮอล

ทุกคร้ังกอนเขามาใชบริการ ซึ่งสหกรณฯไดเตรียมไวใหแลวตรงทางเขาประตู  

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี เราจะผานพนวิกฤตินีไ้ปดวยกัน  

ฉบบัลงวนัที ่ 16 – 31  กรกฎาคม 2564 ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 

http://www./


 

 
      
    ตามท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรกระจายไปท่ัวประเทศ และรัฐบาลได

ออกมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส ซ่ึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประชาชนท่ัวไป รวมท้ังสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกดังกลาวนี้  
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม  2564 มีมติใหขยายเวลา
มาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังนี้ 

1. ใหสิทธิพักชำระหนี้ตนเงินดวยความสมัครใจ สำหรับสัญญาเงินกูทุกประเภท จำนวนไมเกิน 2 สัญญาสำหรับรายเกาและ
รายใหม การพักชำระหนี้เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 

2. สมาชิกท่ีสมัครใจตองแจงความประสงคขอพักชำระหนี้ ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกำหนด ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจาก

เว็บไซตของสหกรณ สามารถสงเอกสารไดทางไปรษณีย หรือหยอนใสกลองรับคำรองหนาสหกรณ ตั้งแตวันท่ี  12 – 23  
กรกฎาคม  2564  
2.1 เงินกูใชบุคคลค้ำประกัน ผูกูและผูค้ำประกันทุกคนตองลงลายมือชื่อใหความยินยอม 

ในการพักชำระหนี้ กรณีเงินกูใชหลักทรัพยค้ำประกัน ผูถือกรรมสิทธิ์หลักทรัพยท่ีดินตองลงลายมือชื่อใหคำ
ยินยอมในการพักชำระหนี้ 

2.2 สมาชิกไมสามารถนำเงินเหลือรับท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการพักชำระหนี้ ไปใชในการกูเพ่ิมจากสหกรณทุกกรณีใน

ระยะเวลาท่ีพักชำระหนี้ 
2.3  สมาชิกผูเขารวมการพักชำระหนี้ท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป หากประสงคเขารวมการพัก 
      ชำระหนี้เม่ือคำนวณแลวจะตองมีหนี้สินนอยกวาหุน ณ วันเกษียณอายุราชการ 

3. ขอกำหนดท่ีตางหรือนอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และ
ใหคำวินิจฉัยนั้นเปนท่ีสุด 

เง่ือนไขแนบทายประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ฉบับท่ี 15/2564  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม  2564 

เง่ือนไขการพักชำระหนี้เงินตน มีดังนี ้

1.  การชำระหนี้เปนไปตามสัญญาเดิม สมาชิกตองนำเงินตนท่ีพักชำระหนี้จายคืนสหกรณเต็มจำนวน พรอมดอกเบี้ยใน

งวดสุดทายของสัญญาเดิม 

2. การชำระหนี้เปนไปตามระยะเวลาเดิมของสัญญา ไมมีการขยายงวดชำระหนี้ออกไป แตเปนการชำระเงินงวดของแต

ละเดือนสวนท่ีเหลืออยูตามสัญญาเดิมในมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินตนท่ีถูกพักพรอมดอกเบี้ยเพ่ิมเฉลี่ยไปทุกเดือน 

จนกวาจะครบกำหนดตามสัญญา ซ่ึงตองมีการรองขอและกำหนดยอดเงินท่ีชำระเทาเดิมตามสัญญาเดิม 

3. การชำระหนี้ท่ีมีการขยายงวดชำระหนี้ออกไป สมาชิกอาจขอผอนชำระเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไดไมเกินจำนวน

งวดท่ีพักชำระหนี้    

4. การชำระหนี้ใหเปนไปตามสัญญาเดิม เม่ือคำนวณเงินตนท่ีพักชำระหนี้และจำนวนงวดท่ีสมาชิกตองผอนชำระหนี้ท้ัง

หมดแลว มูลคาหุนท่ีมีอยูตองมากกวาหนี้ในงวดสุดทายของ  สัญญากูยืมเงิน 

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

 

 

     จำนวนสมาชิก  ณ เดือน มิถุนายน  2564   จำนวน  5,839  คน 

    รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต เดือน มิถุนายน จำนวน  4  ราย   

ลําดับ

ที ่

ช่ือ-สกุล เลข 

ที 

อายุ  

(ปี) 

สังกัด วันที่ 

เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 

1 นายสาํรวล   ผาหลา้ 102499 75 ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ 10 มิ.ย.64 ชราภาพ 

2 นายอ่อนตา   หาทองคาํ 100834 89 สมาชิกสมทบ ประเภทบิดาสมาชิก 12 มิ.ย.64 ชราภาพ 

3 นายสมบูรณ์  ซาซุม 102241 78 เกษียณอายุราชการ 25 มิ.ย.64 นอนหงายเสียชีวิตกลางทุ่งนา 

4 นายสมหวงั  ชาปัญญา 100398 66 เกษียณอายุราชการ 27 มิ.ย.64 มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 

 
บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

การขยายเวลามาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
จากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 

 

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 


