123 ม.16 ตู้ ปณ.20 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร (043) 043-009-700 ต่อ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432,09-42953331
โทรสาร (043) 202422, www.coopkku.com, E-Mail Address : coopkku@gmail.com

ฉบับลงวันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการดําเนินงาน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ผลการดําเนินงานในเดือน มกราคม 2565 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี 2564 ดังนี้

1.จํานวนสมาชิก
2.เงินให้ ก้แู ก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ – สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้ – พิเศษ
ลูกหนี้เงินกู้ – ฉุกเฉิน
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.ทุนเรือนหุ้น
5.เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากทวีสิน
เงินรับฝากประจํา 12 เดือน
เงินรับฝากประจํา 24 เดือน
6.รายได้
7.รายจ่ าย
8.รายได้ สูงกว่ารายจ่ าย
บวก ยกมา

2,373,467,112.58
744,093,407.68
688,833,058.12
-

96,564,243.99
1,576,027,903.68
9,691,200.00
94,587,043.42
503,128,358.82

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
หัก ประมาณค่าเสื่ อราคาฯ(ยกมา)
หัก ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณการรายได้ สุทธิ

ปี 2565
(บาท)
8,242 ราย

ปี 2564
(บาท)
8,033 ราย

3,806,393,578.38

3,636,435,026.21

2,049,874,660.00

1,911,923,900.00

2,279,998,749.91
15,255,552.69
3,218,030.57
12,037,522.12
-

2,036,484,372.93
14,442,091.29
1,353,650.98
13,088,440.31
-

12,037,522.12
130,120.54
17,764,394.26
- 5,856,992.68

13,088,440.31
132,203.34
13,965,962.03
- 1,009,725.06

*************************************************************************************
รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน มีนาคม 2565
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน มี.ค.64 ) ระหวางวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ถึง 23 กุมภาพันธ 2565 นำเขาพิจารณาวันที่ 1 มีนาคม 2565
รอบสอง (เดือน มี.ค.64) ระหวางวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ถึง 9 มีนาคม 2565 นำเขาพิจารณาวันที่ 15 มีนาคม 2565

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบริษัทประกันชีวิต
ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด มีความประสงคจะรับสมัครบริษัทประกันชีวิต เพื่อทำประกัน
ชีวิตคุมครองสินเชื่อ กรณีสมาชิกสหกรณที่กูเงินพิเศษ และกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด โดย
ใหบริษัทจัดทำรายละเอียดการทำประกันเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาตอไป(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ประกาศ)
ฉะนั้ น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แห งขอบังคับ สหกรณ ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.
2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 จึงขอออก
ประกาศรับสมัครบริษัทประกันชีวิต เพื่อทำประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อใหกับสมาชิกสหกรณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เปดรับสมัครตั้งแตวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ในวันและเวลาราชการ
(2) ใหตัวแทนบริษัทประกันชีวิต นำเสนอรายละเอียดการทำประกันสินเชื่อของสมาชิก ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนิ น การ ชุ ด ที่ 43 ใน วั น พ ฤหั สบ ดี ที่ 10 มี น าค ม 2565 ณ สำนั กงานสห กรณ ออม-ท รั พ ย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
(3) สหกรณ จ ะออกประกาศรายชื่ อบริษั ท ประกั น ชี วิต ที่ ผานการคั ดเลือ กในวั น จั น ทรที่ 14 มี น าคม 2565 ณ
สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด หรือที่เว็บไซตของสหกรณ WWW.COOPKKU.COM
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท 094-2953331 หรื อ ที่ เ ว็ บ ไซต ข องสหกรณ
WWW.COOPKKU.COM
เอกสารแนบทายประกาศ
(1) เปนบริษัทประกันชั้นนำภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) แสดงสถานะทางการเงิน หลักทรัพย หรือทุนสำรองของบริษัทใหชัดเจน
(3) กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชื่อ ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว ตองแสดงตารางเบี้ยประกัน
พรอมยกตัวอยางการชำระเบี้ยประกันภัย แสดงเพศชาย/หญิง อายุ 40 ป
ทุนประกัน 700,000 บาท ตองชำระเบี้ยประกันชีวิตเทาไหร แสดงตารางมูลคากรมธรรม
(4) ตองระบุผลประโยชนที่ใหสมาชิก / ใหสกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
(5) ตองระบุผูรับผลประโยชนเปนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด และ/หรือ ทายาทของ
สมาชิก หากกรณีชำระหนี้สหกรณเรียบรอยแลว
(6) การใหบริการแกสมาชิกจะตองมีเจาหนาที่ของบริษัทมาใหบริการแกสมาชิกสหกรณทุกวันทำการ
(7) บริษัทตองแจงสถานะวาไมมีกรรมการสหกรณหรือเจาหนาที่สหกรณเปนตัวแทนของบริษัทหรือมีสวน
เกี่ยวของในสายงานของบริษัทหรือมีผลประโยชนทับซอนกับการทำประกันของสมาชิกสหกรณ

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

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

