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ผลการดําเนินงานในเดือน มกราคม 2565  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2564  ดังนี้ 
         ปี 2565   ปี 2564 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,242 ราย  8,033 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,373,467,112.58 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      744,093,407.68 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      688,833,058.12  3,806,393,578.38  3,636,435,026.21 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          2,049,874,660.00    1,911,923,900.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     96,564,243.99 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,576,027,903.68 

เงินรับฝากทวีสิน         9,691,200.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                     94,587,043.42 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     503,128,358.82               2,279,998,749.91  2,036,484,372.93 
6.รายได้               15,255,552.69      14,442,091.29 
7.รายจ่าย                                 3,218,030.57       1,353,650.98 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           12,037,522.12                     13,088,440.31  
 บวก ยกมา                             -        -  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            12,037,522.12        13,088,440.31 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  130,120.54                             132,203.34 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย                                                                              17,764,394.26                        13,965,962.03 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                         - 5,856,992.68                     - 1,009,725.06            
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      สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน มี.ค.64 ) ระหวางวันท่ี  10 กุมภาพันธ 2565  ถึง 23 กุมภาพันธ 2565 นำเขาพิจารณาวันท่ี 1 มีนาคม 2565 

รอบสอง (เดือน มี.ค.64)  ระหวางวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565   ถึง  9 มีนาคม 2565  นำเขาพิจารณาวันท่ี  15 มีนาคม 2565 

 

 

ฉบบัลงวันที ่ 16 – 28  กุมภาพนัธ์ 2565 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  31  มกราคม  2565 
 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดอืน มีนาคม 2565 
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ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด มีความประสงคจะรับสมัครบริษัทประกันชีวิต เพ่ือทำประกัน

ชีวิตคุมครองสินเชื่อ กรณีสมาชิกสหกรณท่ีกูเงินพิเศษ และกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด โดย

ใหบริษัทจัดทำรายละเอียดการทำประกันเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ) 

 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจำกัด พ.ศ. 

2562 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 จึงขอออก

ประกาศรบัสมัครบริษัทประกันชีวิต เพ่ือทำประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อใหกับสมาชิกสหกรณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เปดรับสมัครตั้งแตวันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ในวันและเวลาราชการ  

(2) ใหตัวแทนบริษัทประกันชีวิต นำเสนอรายละเอียดการทำประกันสินเชื่อของสมาชิก ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดำเนิ น การ  ชุ ด ท่ี  43  ใน วันพฤ หัสบดี ท่ี  10  มีน าคม  2565  ณ  สำนั ก งานสหกรณ ออม -ทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

(3) สหกรณจะออกประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิต ท่ีผานการคัดเลือกในวันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2565 ณ 

สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด หรือท่ีเว็บไซตของสหกรณ WWW.COOPKKU.COM  

สามารถสอบถามรายละเอียดได ท่ีหมายเลขโทรศัพท 094-2953331 หรือท่ีเว็บไซตของสหกรณ  

WWW.COOPKKU.COM 

เอกสารแนบทายประกาศ 

(1) เปนบริษัทประกันช้ันนำภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

(2) แสดงสถานะทางการเงิน หลักทรัพย หรือทุนสำรองของบริษัทใหชัดเจน 

(3) กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองสินเช่ือ ชำระเบ้ียประกันครั้งเดียว ตองแสดงตารางเบ้ียประกัน

พรอมยกตัวอยางการชำระเบ้ียประกันภัย แสดงเพศชาย/หญิง อายุ 40 ป  

ทุนประกัน 700,000 บาท ตองชำระเบ้ียประกันชีวิตเทาไหร แสดงตารางมูลคากรมธรรม 

(4) ตองระบุผลประโยชนท่ีใหสมาชิก / ใหสกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

(5) ตองระบุผูรับผลประโยชนเปนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด และ/หรือ ทายาทของ

สมาชิก หากกรณีชำระหนี้สหกรณเรียบรอยแลว 

(6) การใหบริการแกสมาชิกจะตองมีเจาหนาท่ีของบริษัทมาใหบริการแกสมาชิกสหกรณทุกวันทำการ 

(7) บริษัทตองแจงสถานะวาไมมีกรรมการสหกรณหรือเจาหนาท่ีสหกรณเปนตัวแทนของบริษัทหรือมีสวน

เกี่ยวของในสายงานของบริษัทหรือมีผลประโยชนทับซอนกับการทำประกันของสมาชิกสหกรณ 
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บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ประกาศ เร่ือง  รับสมัครบริษัทประกนัชีวิต 

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

 

http://www.coopkku.com/
http://www.coopkku.com/

