
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 1
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สารบัญข่าว
หน้า 1  
1. เชิญสมัครบริการ CMU COOP ONLINE
2. เชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
3. กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.- มิ.ย.
 4. ช่องทางการติดตามข้อมูล สอ.มช.
หน้า 2   
1. สารจากประธานกรรมการ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

พิพม์ใบเสร็จ เช็คยอดเงิน 

ง่าย สะดวก แค่ปลายนิ้ว 

สมัครได้แล้ววันนี้

CMU COOP ONLINE

CMU COOP Website 
เข้าสู่เว็บไซต์ www.savingscmu.or.th

และ CMU COOP Mobile Application ดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่
                   สำาหรับระบบปฏิบัติการ Andriod

                    สำาหรับระบบปฏิบัติการ iOS สามารถใช้ได้เร็วๆ นี้

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ของ 

สอ.มช. ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561 ได้เร็วๆนี้ อาทิเช่น 

โครงการภาษาสำาหรับบุตรของสมาชิก โครงการการผลิตหนังสั้นสำาหรับ

บุตรของสมาชิก โครงการสมาชิกสัมพันธ์ โครงการมอบทุนการศึกษา

ประจำาปี โครงการพบปะสมาชิกสัญจร โครงการฝึกลีลาศ โครงการให้

ความรู้ด้านวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัย 

 และโครงการอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งป ี ติดตามได้ที่ 

กิจกรรม โครงการ ของ สอ.มช.

ที่จะจัดในปี 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับข้าวสารกล้องคนละ 1 ถุง

 และร่วมลุ้นรางวัลเงินสดกว่า 30 รายการ

    ติดตามข้อมูล ข่าวสาร สส.สอ.มช. ได้ทาง 

Facebook Fanpage
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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            สมาชิกสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร 

กิจกรรม โครงการต่างๆของสหกรณ์ได้หลากหลาย

ช่องทางดังนี้   

          Website : www.savingscmu.or.th

          Facebook Fanpage : savingscmu

                       CMU COOP App : 

   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด

                    ข่าวสาร สอ.มช. : 

จัดส่งไปยังหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัด               

ช่องทางการติดตามข้อมูล สอ.มช.
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

เรียน สมาชิก สอ.มช. ที่รักทุกท่าน

 

 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

นี้ ดำาเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน มา ณ.ที่นี้ด้วย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคณะ

กรรมการดำาเนินการ ชุดที่44 ได้รับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้เพื่อน

สมาชิกคงได้รับเงินปันผลชื่นมื่นกันถ้วนหน้า พร้อมนี้ ผมขอต้อนรับผู้ตรวจ

กิจการท่านใหม่ คือ คุณมนสิชา แสวัง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงิน

และบัญชี คุณดวงทิพย์ อวดร่าง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและ

ปฏิบัติการ และขอขอบคุณผู้ตรวจกิจการเดิมทั้งสองท่านและกรรมการ

ดำาเนินการชุดที่ 43 ซึ่งครบวาระ ที่ได้ช่วยงาน สอ.มช. อย่างแข็งขันมาตลอด

สมัย 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันวาเลนไทน์ ผมหวังว่า ความ

รักที่สมาชิกมีต่อ สอ.มช. นั้นคงจะเพิ่มมากขึ้น .... More today than yes-

terday……  ส่วนวันที่ 16 กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันตรุษจีน ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวด

ใช้  (新正如意 新年发财)  แปลว่า ปีใหม่ขอให้สมความปรารถนา

ทุกประการ  ขอให้รำา่รวยมั่งคั่งครับ

  สุดท้ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 44 ขอเรียน

ให้ท่านทราบว่า พวกผมจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ถือ

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และยินดีที่จะรับฟังคำาแนะนำาของท่าน

เสมอ สวัสดีครับ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ
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คณะกรรมการดำาเนินการ

สอ.มช. ชุดที่ 44

1.แต่งตั้งกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 2560  ดังนี้ 1) นายวสุ  ละอองศรี   2) นายสวัสดิ์ โฆสิโต         

3)นายประสิทธิ์ ศรีโกไสย

2. อนุมัติงบการเงินสหกรณ์ประจำาปี 2560 

3. อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 5.80 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.00

4. อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้และรายจ่ายประจำาปี 

2561

5. อนุมัตนำาเงินทุนจัดตั้งสำานักงานสหกรณ์โอนเข้าทุนรักษาระดับ

อัตราเงินปันผล

6. อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำา้ประกัน ประจำาปี 2561 

ในวงเงิน 750 ล้านบาท

นายวสุ ละอองศรี
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการเงินกู้

รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ
และประชาสัมพันธ์

นายพงศ์พันธ์ รัตนะ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ
และประชาสัมพันธ์ 

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการเงินกู้

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

ผศ.ชาตรี  เรืองเดชณรงค์
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

ประธานกรรมการเงินกู้

นายประหยัด กาวิชัย
กรรมการเงินกู้

นายนิกรศักด์ิ กมล
กรรมการเงินกู้

นายเดชา พรึงลำาภู
กรรมการเงินกู้

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
ประธานกรรมการดำาเนินการ

รศ.นพ.อำานาจ อยู่สุข 
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

7. อนุมัติลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ

เห็นชอบในวงเงินไม่เกิน 450 ล้านบาท

8. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2561 

1) นางมนสิชา แสวัง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินและ

บัญชี

2) น.ส.ดวงทิพย์ อวดร่าง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหาร

และปฏิบัติการ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้้ตรวจสอบกิจการ 

คนละ 10,000 บาท/เดือน

9. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำาปี 2561 คือ          

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในอัตราค่า

ธรรมเนียมการสอบบัญชี 140,000.00 บาท 

สอ.มช.ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2560 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำานักบริการวิชาการ มช. มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ

ด้วย กรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าท่ี สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี หัวหน้าสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังส้ิน 846 คน เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. ท่ีประชุมได้รับทราบและพิจารณาในวาระต่าง ๆ โดยสรุป ดังน้ี

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2560 



4 ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำากัด เข้าศึกษาดูงาน

 คณะกรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำากัด จำานวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู
งาน สอ.มช. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการ สอ.มช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย มช.

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2560 (ต่อ)

10. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับ สอ.มช. ข้อ 4 ข้อ 55 เกี่ยวกับผู้ตรวจ

สอบกิจการ ข้อ 58 เพื่อกำาหนดให้กรรมการที่ขาดประชุมคณะ

กรรมการดำาเนินการ จำานวน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอัน

ควร ให้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และในข้อ 73-75 กำาหนด

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม อำานาจหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ไว้ในข้อบังคับ 
11. เลือกต้ังกรรมการดำาเนินการ แทนบุคคลเดิมที่หมดวาระ และ
เลือกประธานกรรมการ
11.1 เลือกต้ังกรรมการดำาเนินการ แทนบุคคลเดิมที่หมดวาระ
1) รศ.ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล     สังกัดสมาชิกเดิม
2) รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล               สังกัดคณะสื่อสารมวลชน
3) ผศ. ดร.ไพรัช กาญจนการุณ    สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
4) อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล           สังกัดคณะนิติศาสตร์
5) รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ    สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
6) ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์                สังกัดสมาชิกเดิม
7) นายพงศ์พันธ์ รัตนะ                  สังกัดสมาชิกเดิม
8) นายวสุ ละอองศรี                     สังกัดสำานักหอสมุด
9) นายนิกรศักดิ์ กมล                    สังกัดสมาชิกเดิม
11.2 เลือกตั้ง รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล เป็นประธานกรรมการ
ดำาเนินการ


