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ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 13.00 น. ณ สำานักบริการวิชาการ มช.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

    กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

ยื่นคำาขอกู ้และทำาสัญญาเงินกู ้

ตั ้งแต่วันนี ้ - 15 มกราคม 2562

          สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งหุ้นในปี 2561 สามารถ

กู้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

อัตราดอกเบี้ย   6.40% ต่อปี ผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเงิน

งวดรายเดือน สำาหรับเงินต้นชำาระทั้งจำานวนในวันที่จ่ายปันผล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ประจำาปี 2562

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

จะได้รับข่าวสาร 1 ถุง และลุ้นรับเงินสดหลายรางวัล

     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด เปิดรับสมัคร

สมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้านการเงินและบัญชี จำานวน 1 คน และด้านบริหารและปฏิบัติการ 

จำานวน 1 คน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

           งานธุรการ โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 112

สารบัญข่าว
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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. 

 ผมได้อ่าน เฟซบุ๊กของคุณบรรยง พงษ์พานิช ที่โพสท์ไว้เมื่อ 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เกี่ยวกับความเหลื่อมลำา้ในประเทศไทยว่า ตาม

ข้อมูลของ CS Global Wealth Report 2018 ที่ออกมาเมื่อเดือน

ตุลาคม 2561 นั้น ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมลำา้

สูงที่สุดในโลกไปแล้ว เมื่อสองปีที่แล้ว ปี 2016  คนไทย(ผู้ใหญ่) 1% 

แรก (ราว 5 แสนคน) มีทรัพย์สินรวม 58.0% ของทรัพย์สินรวมทั้ง

ประเทศ  มาปีนี้ คนกลุ่มนี้ 1% มีทรัพย์สินเพิ่มเป็น 66.9% รวยขึ้นมาก

เลยครับ แซงประเทศอื่นๆในเรื่องรวยกระจุกจนกระจายมาเป็นอันดับ

หนึ่ง  นอกจาก ไทย รัสเซีย ตุรกี และอินเดีย ไม่มีประเทศไหนในโลก

อีกแล้วที่คนรวย 1% มีทรัพย์สินเกินครึ่งของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ 

ส่วนคนไทยที่จนสุด 10% มีทรัพย์สิน 0% (ถ้ารวมหนี้น่าจะติดลบนะ

ครับ) น่ากังวลก็คือมันสะท้อนว่า คนครึ่งประเทศเป็นพวก “หาเช้ากิน

ค่ำา” หรือไม่ก็ “เดือนชนเดือน” ไม่มีเหลือเก็บเหลือออม จึงไม่แปลก

อะไรที่เราจะได้ยินคนข้างบนบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังดี แต่คนข้างล่าง

บอกว่า ฝืดจังเลย

 สังคมที่มีความเหลื่อมลำา้มากๆนั้น จะมีความเครียดสูง ความ

ปลอดภัยในทรัพย์สินและชืวิตจะมีน้อยลง ที่เล่ามาให้ฟังนี้ อยากจะ

ให้สมาชิก สอ.มช. ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรู้จักการออม ไม่ใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล มีเมตตาต่อกัน แบ่งปันเกื้อกูลกันตาม

กำาลัง

 ใกล้สิ้นปีแล้ว วาระดิถีปีใหม่ 2562 นี้ ผมในนามคณะ

กรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.มช. ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จง

บันดาลให้ สมาชิกทุกท่าน จำาเริญสุข จำาเริญธรรม จำาเริญทรัพย์และมี

สุขภาพดีถ้วนหน้า และขอกระซิบเบาๆว่า ผลประกอบการ สอ.มช. ปี

นี้อยู่ในเกณฑ์ดีครับ 
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มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

   รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ 

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ รองประธานกรรมการ และฝ่าย

จัดการ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

จำานวน 200,000.00 บาท เพ่ือสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จำานวน 100,000.00 บาท และสมทบกองทุน 50 

ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 100,000.00 บาท โดยมี 

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 

สำานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน
 สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกและให้ความรู้ด้านการเงิน 

ในหัวข้อ “Happy Money” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561            ณ 

ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.

ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นวิทยากร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน 86 คน

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

วิทยากร

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดงาน

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ 

รองประธานกรรมการ 

มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

scan เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ สอ.มช.

CMU COOP ONLINE

พิมพ์ใบเสร็จ  เช็คยอดเงินฝาก และเงินปันผล

 ง่าย สะดวก  แค่ปลายนิ้ว  สมัครได้แล้ววันนี้

CMU COOP 
  WEBSITE


