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CMU COOP ONLINE
พิมพ์ใบเสร็จ  เช็คยอดเงิน ง่าย สะดวก 

 แค่ปลายนิ้ว  สมัครได้แล้ววันนี้

ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 

เดือนพฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

CMU COOP 
  WEBSITE

เปิดรับแจ้งตั้งแต่วันนี้ - 
28 ธันวาคม 2561 

                    สอ.มช. ได้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
            การรับเงินปันผลฯ ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้
กับ สอ.มช. หากมีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลฯ 
ให้สมาชิกส่งหนังสือกลับมายัง สอ.มช. ภายในวันที่ 28 
ธันวาคม 2561  

สอ.มช. เปิดรับแจ้งเปลี่ยนแปลง

การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน...แบบออนไลน์

หน้า1 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
   2. Facebook Fanpage 
   3. CMU COOP ONLINE
  4. กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล
หน้า2 1. สารจากประธานกรรมการ 
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

    กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

ยื่นคำาขอกู ้และทำาสัญญาเงินกู ้

ตั ้งแต่วันนี ้ - 15 มกราคม 2562

          สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งหุ้นในปี 2561 สามารถ

กู้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

อัตราดอกเบี้ย   6.40% ต่อปี ผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเงิน

งวดรายเดือน สำาหรับเงินต้นชำาระทั้งจำานวนในวันที่จ่ายปันผล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สารบัญข่าว
หน้า3 1. ร่วมงานทอดกฐิน มช.
  2. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ 
            ในวันคล้ายวันสถาปนา
  3. ภาพโครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์
หน้า4 1. ภาพโครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน 
         2. Facebook Fanpage สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

สำาหรับ

สมาชิกเดิม 

    สมาชิก สอ.มช. สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนด้วยตนเองได้แล้วทาง CMU 
COOP Website : www.savingscmu.or.th และ CMU 
COOP Mobile Application ท้ังระบบ Andriod และ iOS
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาร

ประธานกรรมการดำาเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน สมาชิก สอ.มช.

 เม่ือไม่นานมาน้ี มีสมาชิกมาถามผมว่า การฝากและกู้เงินกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีกว่าการฝากและกู้เงินกับธนาคารอย่างไร? แม้ว่าสมาชิกหลายท่าน
อาจจะทราบดีอยู่แล้ว แต่ผมเห็นว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทันมองรอบด้าน จึงขอ
เปรียบเทียบ การฝากเงินท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ กับ การฝากเงินท่ีธนาคาร เป็น
ข้อๆดังน้ี

  

 สอ.มช. เป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจการเงินเฉพาะกับสมาชิก มี
อุดมการณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลกำาไรคืนกลับสู่สมาชิก ในรูป
แบบ เงินปันผล เฉลี่ยคืน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้นว่า กองทุนรวมใจ ทุน
การศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
และสนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม ตลอดจนทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดได้ จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณใน

แต่ละปีของ สอ.มช.ได้จากรายงานกิจการประจำาปี

ฝากเงินกับ
ธนาคาร

ฝากเงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.)

ผลประโยชน์

ให้ดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้น 
ไม่มีเงินปันผล

สอ. ให้ดอกเบี้ยเงินฝาก
สูงกว่า และ การออมเงิน
ในรูปทุนเรือนหุ้นให้ผล
ตอบแทนเป็นเงินปันผล

1. ผลตอบแทน

หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%ไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล
และเฉลี่ยคืน

2. ภาษี

ผลกำาไรที่ได้ทั้งหมดอยู่กับ
เจ้าของกิจการเท่านั้น

จัดสรรผลกำาไรคืนให้กับ
สมาชิกทั้งหมดทุกคน 
ตามสัดส่วนจำานวนเงิน
ของสมาชิกที่ทำาธุรกิจกับ
สหกรณ์

3. การคืนผลกำาไร

ไม่มีสวัสดิการใดๆจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในรูปแบบต่างๆ บนพื้น
ฐานของการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน

4. สวัสดิการ
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สอ.มช. ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ และ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์                  
รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการร่วมงานทำาบุญทอดกฐินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561

สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์
ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 58 ปี 

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการดำาเนินการ และ
นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะ
แพทยศาสตร์ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 
ปี เม่ือวันท่ี  26 ตุลาคม 2561 ณ ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มช.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

โครงการสมาชิก เกษียณสัมพันธ์
 สอ.มช. จัดโครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 

3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ เชียงใหม่-แพร่-น่าน โดยพาสมาชิก

ไปไหว้พระขอพรที่วัดภูมินทร์ นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองน่าน เดิน

เล่นย่านเมืองเก่า ขากลับแวะไหว้พระวัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ 

มีสมาชิกเข้าร่วม 33 คน 
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                  สอ.มช. ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มช. จัดโครงการ “ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน” รุ่นท่ี 10 ประจำาปี 2561 โดยมี ผศ.ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี

คณะทันตแพทยศาสตร์   เป็นประธานเปิดโครงการ   และมี รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะ

กรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลโครงการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 4 โรงพยาบาล

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 59 คน

โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน

ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สมาคมฯ จะเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ศพตามจำานวนสมาชิกท่ีเสียชีวิตจริง ศพละ 25 บาท 

 ปัจจุบันหากมีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์

ประมาณ 250,000 บาท สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้รับผล

ประโยชน์ โดยติดต่อด้วยตนเองที่สำานักงานสมาคมฯ ณ อาคาร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด หรือติดตาม

ข่าวสาร รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำาเดือน ได้ที่ เฟสบุคแฟนเพจ 

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่” 

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ สอ.มช.

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ 
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาฯ


