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   สมาชิกท่ีประสงค์ถอนเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ขอความร่วมมือในการ
ถอนเงินเป็นจำ�นวนเต็ม เช่น ถอนเงินจำานวน 1,050.-  3,400.- 10,680.-บาท 
เป็นต้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการถอน ส่วนเงินเศษท่ีเหลือจะยังคงอยู่ใน
บัญชี สำาหรับสมาชิกท่ีถอนเงินเกิน 400,000 บาท 
ดูรายละเอียดในหน้า 3 และสมาชิกท่ีมอบอำานาจ/
มอบฉันทะในการถอนเงิน scan เพ่ือดูรายละเอียด

ก�รถอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 

เดือนมกร�คม 2562

หน้�1 
1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
3. หน้าที่ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ฯ
4. การถอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
5. รายงานการประชุมใหญ่สามัญฯ
หน้�2 
1. สารจากประธานกรรมการ 
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
   เงินฝาก

หน้�3 
1. การถอนเงินเกิน 400,000.00 บาท
2. Facebook Fanpage สส.สอ.มช.
3. มอบเครื่องเล่นสนามให้ รร.บ้านโป่งถืบ
หน้� 4
1. สอ.มช.สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ
2. ปิดทำาการครึ่งวัน วันที่ 15 ก.พ. 2562

3. มอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง

หนังสือ

ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2562

เวลา 13:00 น. ณ สำานักบริการวิชาการ มช.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น. 

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

จะได้รับข้าวสาร 1 ถุง และลุ้นรับเงินสดหลายรางวัล

ส�รบัญข่�ว

     คณะกรรมการดำาเนินการ สอ.มช. เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ

พิจารณาจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำ�ปี 2561 ใน อัตร�

ร้อยละ               และ                ต�มลำ�ดับ หากผ่านการ

อนุมัติแล้วสมาชิกจะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันจันทร์ที่ 18 

กุมภ�พันธ์ 2562 โดย สอ.มช.จะทำาการโอนเข้าบัญชีเงินฝากหรือเป็น

ไปตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้

ก�รจ่�ยเงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน 

หน้าที ่ของสมาชิกในที ่ประชุมใหญ่ฯ

สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด

หน้าที่ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่

ได้ทาง www.savingscmu.or.th 

    สอ.มช. ไดน้ำารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 2561 และรายงานการประชุมใหญ๋วิสามัญ ครั้งที่ 

1/2561 ลงเว็บไซต์ www.savingscmu.or.th เพื่อให้

สมาชิกได้อ่านและตรวจสอบข้อมูล

ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ฯ 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2561

CMU COOP ONLINE
เช็คยอดเงินฝาก 

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
พิมพ์ใบเสร็จ ง่าย สะดวก  แค่ปลายนิ้ว  

CMU COOP 
  WEBSITE

สมัครได้แล้ววันนี้

12.005.80
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อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ส�ร

ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

สอ.มช. มอบอุปกรณ์สน�มเด็กเล่นให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้�นโปงถืบ อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่

เรียน สมาชิก สอ.มช. 

 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2562 นี้ ขอเรียนเชิญสม�ชิก

ทุกท่�นเข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561 เวล� 13:00 น         

ณ สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร มช. การเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาชิกมี

ความสำาคัญ เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ การร่วมพิจารณาลงมติ

ในที่ประชุมใหญ่ เป็นหน้าที่ ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการดำาเนินการต้อง

กำากับดูแลให้เป็นไปตามมตินั้นๆ 

 ผมมีข่าวดีท่ีจะเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบในเบื้องต้นว่า 

ผลการดำาเนินการของ สอ.มช.ในปี 2561 นั้น มีผลกำาไรสุทธิเกินเป้า

หมาย กล่าวคือ ได้กำาไรสุทธิ ประมาณ 253 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 

ประมาณ 20 ล้านบาท การจัดสรรกำาไรสุทธิ คงเป็นไปในรูปแบบเดิม 

คือ กำาไรสุทธิประมาณร้อยละ 97.5 กลับคืนสู่สมาชิก ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม  สมาชิกจะได้รับโดยทางตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝาก 

และเฉลี่ยคืน ส่วนทางอ้อม เช่น การจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ 

 ในฐานะประธานกรรมการดำาเนินการ สอ.มช. ผมขอขอบคุณ 

สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการปฏิบัติงานและกิจกรรม

ของ สอ.มช. ขอบคุณ คณะกรรมการดำาเนินการ ที่ร่วมคิด ร่วมทำา และ

ฝ่ายปฏิบัติ ที่ร่วมลงมือทำางานให้งานของ สอ.มช. สำาเร็จลุล่วงตามเป้า

หมายที่วางไว้  อย่างไรก็ดี ในปีต่อๆไป เราต้องไม่ลืมว่า ผลกำาไรอาจจะ

มีขึ้น มีลง ตามสภาพของสภาวะปีนั้นๆ  ทั้งนี้คณะกรรมการดำาเนินการ 

และฝ่ายปฏิบัติการ จะพยายามอย่างเต็มที่ ในการทำาให้สมาชิกได้รับ

ประโยชน์สูงสุด
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อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

ข่�วจ�กสม�คมฌ�ปนกิจ

สงเคร�ะห์ สอ.มช.

   ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา 

สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ พร้อมฝ่ายจัดการ สอ.มช. เป็น

ตัวแทนมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำาหรับเด็กอนุบาล ให้แก่

โรงเรียนบ้านโปงถืบ ตำาบลเวียง อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตาม

โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารของ สอ.มช. 

โดยมี นายอนนท์ ปัญญาดา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งถืบ    

เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

สอ.มช. มอบอุปกรณ์สน�มเด็กเล่นให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้�นโปงถืบ อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่
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วันศุกร์ที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2562  สอ.มช. สำานักงานใหญ่ และสาขาสวนดอก 

จะปิดให้บริก�รตั้งแต่เวล� 11.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่เตรียมการประชุมใหญ่ฯ 

และ งดให้บริก�รด้�นสินเชื่อในวันที่ 15 - 21 กุมภ�พันธ์ 2562

 

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และ นางสุรัชนีย์ ชัยชนะ รองผู้
จัดการ สอ.มช. เป็นตัวแทนมอบของขวัญปีใหมให้แก่เจ้าหน้าที่
รับ-ส่งหนังสือของหน่วยงานต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แทนคำาขอบคุณท่ีได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการส่งเอกสาร
ต่างๆ ของ สอ.มช. ด้วยดีเสมอมา

มอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้�หน้�ที ่รับ-ส่งหนังสือ

สวัสดีปีใหม่หน่วยง�นต่�งๆ 


