
 
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

ที ่70/2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู ้

………………………………………….. 
                      

                     เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับโครงหนี้เงินกู้ เพื่อความเหมาะสม เป็นการแก้ไขปัญหาการส่งเงินช าระหนี้ท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ และตามข้อตกลง ให้สามารถช าระหนี้ได้ตามศักยภาพของลูกหนี้ ลูกหนี้สามารถด ารงตนและครอบครัวในสังคม
ได้อย่างมีความสุข จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ที่ 41/2561และให้ออกประกาศ
ดังนี้  
                     ข้อ 1    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง หลักเกณฑ์
การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้” 
                     ข้อ 2    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมตเิป็นต้นไป 
                     ข้อ 3    การปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศนี้ ก าหนดขึ้นถือใช้กับสมาชิกที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ลูกหนี้เงินกู้ทีพ่้นสมาชิกภาพ แต่ยังมีภาระหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ฯ และสมาชิกที่รับภาระหนี้ค้ าประกัน 
                     ข้อ 4    การปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศนี้ หมายถึง การปรับปรุงหนี้ที่ขาดส่งหรือค้างช าระ          
การผ่อนผันการส่งเงินงวดช าระหนี้ การเพิ่มหรือลดเงินงวดช าระหนี้ การปรับอัตราดอกเบี้ย หรือวิธีการอื่นใดที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า จะท าให้ลูกหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ หนี้ดังกล่าวให้รวมถึง    
หนี้ภาระค้ าประกันด้วย 
                     ข้อ 5   ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                               (1) เป็นผู้มีภาระหนี้สินและมีรายได้ที่แสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามข้อตกลง  
                               (2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
                               (3) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี 
                     ข้อ 6   การปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 4 ก าหนดให้ไม่เกินภาระหน้ีต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่ค้าง
ช าระ ส าหรับวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ                                         
                     ดอกเบี้ยที่ค้างช าระตามวรรคหนึ่ง สหกรณ์ฯ อาจก าหนดให้ช าระให้เสร็จสิ้นก่อน ก่อนปรับโครงสร้างหนี้
ในส่วนของหนี้ต้นเงินคงเหลือ หรืออาจก าหนดให้รวมดอกเบี้ยค้างและหนี้เงินกู้คงเหลือ เป็นต้นเงินเพื่อการปรับโครงสร้าง
หนี้ก็ได ้
                    ข้อ 7   การส่งคืนเงินกู้และระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ตามประกาศนี้ ก าหนดให้ช าระเสร็จสิ้นภายในอายุ
ไม่เกิน 60 ปี และหรือไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเงินกู้เดิม 
                     กรณีที่ไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ-
ด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
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                     จ านวนเงินผ่อนช าระต่องวด อาจก าหนดเป็นจ านวนเท่ากันตลอดระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ  
อาจก าหนดจ านวนเงินผ่อนช าระเป็นขั้นบันได   
                     ข้อ 8   หลักประกัน ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้เดิม เป็นหลักประกัน   
ใหม่ได้ ดังนี้ 
                               (1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
                               (2) อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจ านองรายอื่น 
                               (3) โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ  
                               (4) เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่
ในสหกรณ์ฯ เป็นประกัน  
                     หลักประกันตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศเพื่อการนั้น   
                     หากเห็นว่า การปรับโครงสร้างหนี้ หรือหลักประกัน มีความเสี่ยง หรือบกพร่อง คณะกรรมการเงินกู้ หรือ
คณะกรรมการด าเนินการ มีสิทธิเรียกหลักประกันเพิ่ม เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ   
                     ข้อ 9   การอนุมัติเงินกู ้ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้แต่ละรายเป็นการเบื้องต้น    
พร้อมเสนอวิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อก าหนดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาอนุมัติ                        
                     ข้อ 10 การยื่นขอปรับโครงสร้างหน้ี    
                               (1) ผู้กู้ยื่นค าขอปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงรายได้ 
เช่น ใบแจ้งเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
และหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในค าขอปรับโครงสร้างหนี้ 
                               (2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันในคราวเดียวกัน ให้แนบเอกสาร หลักฐานของหลักประกันที่
ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของเอกสารให้เป็นไปตามที่ก าหนดในค าขอกู้เงินประเภทต่าง ๆ โดยอนุโลม 
                               (3) เม่ือไดร้ับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ ผู้กู้ต้องท านิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันอนุมัติ 
                     กรณีหลักประกันเป็นสมาชิกค้ าประกัน ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ต้องให้ผู้ค้ าประกันให้ความยินยอมและ
กรอกเอกสารให้สมบูรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ  
                     ข้อ 11 เงื่อนไขอื่น ๆ ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องยินยอมและปฏิบัติตามที่ก าหนดดังนี้ 
                              (1) ต้องพร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
                              (2) กรณีที่สหกรณ์ฯ ประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้
ต้องพร้อมและยินยอมให้ข้อมูลต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการด าเนินการ                                                
                              (3) ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และหรือเงินเฉลี่ยคืน ต้องท าหนังสือยินยอมให้
สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจ าปี เพื่อช าระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้ไปจนกว่าหนี้จะช าระเสร็จสิ้น ดังนี้ 
                                   (3.1) กรณีเป็นภาระหน้ีเงินกู้ของตนเอง ให้น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปีทั้งจ านวน 
มาช าระหนี้ที่ปรับโครงสร้าง 
                                   (3.2) กรณีเป็นภาระหน้ีค้ าประกัน ให้น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี จ านวน          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจ าปี ไปช าระหนี้ภาระค้ าประกันนี้ไปจนกว่าหนี้จะเสร็จส้ิน 
                      ข้อ 12 การปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศนี้ ไม่ได้ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้อง การด าเนินคดี การเรียกร้องให้
ช าระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอื่นอันพึงมีต่อลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ  
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                     ข้อ 13 กรณีที่ผู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศนี้ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเง่ือนไขที่สหกรณ์ฯ 
ก าหนด หรือไม่สามารถช าระหน้ีได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  
                     ข้อ 14 กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีท่ีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
         

                     ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

                                  (นายนิรันดร์ จินดานาค) 
                                  ประธานกรรมการ 

                                  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


