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หนา1 
1. ขอเชิญเขารวมประชุมใหญฯ
2. อัตราการจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
3. หนาที่ของสมาชิกในที่ประชุมใหญฯ
4. การถอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
5. รายงานการประชุมใหญสามัญฯ
หนา2 
1. สารจากประธานกรรมการ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ย
   เงินฝาก
หนา3 
1. การถอนเงินเกิน 400,000.00 บาท

หนา3 
1. การถอนเงินเกิน 400,000.00 บาท
2. Facebook Fanpage สอ.มช.
3. Facebook Fanpage สส.สอ.มช.
4. เงินกูสําหรับสมาชิกพนง. มหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานสวนงาน) พ.ศ.2562
5. เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการแก
สมาชิก
หนา 4
1. สอ.มช.สวัสดีปใหมหนวยงานตางๆ
2. ปดทําการครึ่งวัน วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
3. มอบของขวัญปใหมแกเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ

สารบัญขาว

หนาที ่ของสมาชิกในที ่ประชุมใหญฯ

สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด

หนาที่ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ

ไดทาง www.savingscmu.or.th 

    สอ.มช. ไดนํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 
2561 ลงเว็บไซต www.savingscmu.or.th 
เพื่อใหสมาชิกไดอานและ
ตรวจสอบขอมูล กอนที่
จะมีการประชุมใหญฯ 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563

รายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561

การจายเงินปนผล และ เงินเฉลี่ยคืน ประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ในวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2563

เวลา 13.00 น. ณ สํานักบริการวิชาการ มช. 

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) 

สมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ

จะไดรับขาวสาร 1 ถุง

และลุนรับเงินสดหลายรางวัล

เงินปนผล

5.80%
เงินเฉลี่ยคืน

12.00%

เงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืนถอนถอนถอน

     คณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช.
เตรียมเสนอที่ประชุมใหญฯ พิจารณา       
จัดสรรเงินปนผลและเงิน เฉลี่ ยคืน
ประจําป 2562 ในอัตรารอยละ 5.80 
และ 12.00 ตามลําดับ 
 หากผานการอนุมัติแลวสมาชิกจะ
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใน 
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ 2563
 โดย สอ.มช. จะทําการโอนเขาบัญชี
เงินฝากหรือเปนไปตามเงื่อนไขที่สมาชิก
ไดแจงความประสงคไว
 ทั้งนี้สมาชิกสามารถดูยอดเงินปนผล
และเฉลี่ยคืนไดผาน CMU COOP APP   
ไดตั้งแตวันนี้

   สมาชิกท่ีประสงคถอนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน ขอความรวมมือในการ
ถอนเงินเปนจํานวนเต็ม เชน ถอนเงินจํานวน 1,050.-  3,400.- 10,680.- บาท 
เปนตน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการถอน สวนเงินเศษท่ีเหลือจะยังคงอยูใน
บัญชี สําหรับสมาชิกท่ีถอนเงินเกิน 400,000 บาท 
ดูรายละเอียดในหนา 3 และสมาชิกท่ีมอบอํานาจ/
มอบฉันทะในการถอนเงิน scan เพ่ือดูรายละเอียด

ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 

เดือนมกราคม 2563
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สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

เรียน สมาชิก สอ.มช. 

 ขณะน้ี สอ.มช. ไดจัดเตรียมเอกสารสําหรับรายงานสมาชิกในท่ี

ประชุมใหญสามัญป 2562 วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 เรียบรอยแลว  

 สําหรับผลประกอบการในปท่ีผานมา สอ.มช. มีกําไรเกินเปา

หมายท่ีวางไว ประมาณ 270 ลานบาท และจะไดนําเสนอใหท่ีประชุมใหญ 

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปนผลแกสมาชิก ในอัตรารอยละ 5.80 และเงิน

เฉล่ียคืนในอัตรารอบละ 12.00 ตอไป สําหรับสมาชิกแตละทานอยากรูวา

ไดเงินปนผลและเฉล่ียคืนเทาไร ตามท่ีกลาวมาน้ีสามารถดูไดผานทาง CMU 

COOP APP

 ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช.ชุดท่ี 45 ผมขอ

ขอบคุณ ท่ีปรึกษาฯ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีทุกทานของ สอ.มช. และ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีไดชวยกันทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ี

วางไวดวยดี พรอมกันน้ีขออํานวยพรสมาชิก สอ.มช.ทุกทานเน่ืองในโอกาส

วันฉลองตรุษจีน 25 มกราคม 2563 ใหทุกทาน จงมีความสุข สดช่ืน มี

สุขภาพแข็งแรงและกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 ผมขอยําวา สอ.มช. มิไดมุงดําเนินธุรกิจใหไดกําไรสูงสุด แตเนน

การดูแลทุกขสุข และสวัสดิการของสมาชิกใหไดรับผลตอบแทนจากการ

รวมหุนและออมทรัพยกับ สอ.มช. ในอัตราที่เหมาะสม และใหสมาชิกได

รับสวัสดิการตาง ๆ สอดรับกับผลประกอบการ 

 นอกจากน้ี สอ.มช.ยังเผ่ือแผสนับสนุนสังคมและเพ่ือนสหกรณ

ดวยกัน ตลอดจนสงเสริมการดูแลส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม ซ่ึงท่ีผานมา 

สอ.มช. ไดทําหนาท่ีครบถวน ผมเช่ือม่ันวาในป 2563 น้ี สมาชิกทุกทานท่ี

เปนเจาของ สอ.มช. จะชวยกันดูแล ให สอ.มช.ทําหนาท่ีไดดีย่ิง ๆ ข้ึน
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

ขาวจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห สอ.มช.
เงินกูสําหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

(พนักงานสวนงาน) พ.ศ.2562

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ที ่ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาไมนอยกวา            ปและ

เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา                 ปตอเนื่อง 

สามารถกูสามัญ/กูพิเศษโดยใชอสังหาริมทรัพยคําประกันไดไม

เกิน 50 เทาของเงินเดือนหรือสูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาท 

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ที ่ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาไมนอยกวา            ปและ

เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา                 ปตอเนื่อง 

กรณีใชบุคคลคําประกัน ใหกูไดไมเกิน 15 เทา

ของเงินไดรายเดือน วงเงินกูสูงสุด 100,000 บาท  

    สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานสวนงาน) 

ที่เปน สมาชิกสหกรณนอยกวา 3 ป สามารถกูสามัญ

โดยใชเงินฝากหรือทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน 

          วัตถุประสงคเพื่อซื้อมอเตอรไซค เครื่องใชครัวเรือน เครื่อง
มือสื่อสาร อุปกรณเทคโนโลยี หรือเพื่อทัศนศึกษา

 กรณีที่ผูกูมีหนี้เงินกูตามวัตถุประสงคเดิมเหลืออยู แตมีความ
ประสงคจะขอกูเงินสามัญเพื่อเปนสวัสดิการฯเพิ่มเติมอีก สามารถกู
ไดโดยทําเปนสัญญาที่สอง ในวงเงินไมเกิน 500,000.00 บาท ผอน

ชําระไมเกิน 60 เดือน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษดังนี้

เดือนที่ 1 - 3           ไมคิดดอกเบี้ย

เดือนที่ 4 – 6          อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75

เดือนที่ 7 เปนตนไป   คิดดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ

สอบถามเพิ ่มเติม งานสินเชื ่อ 
โทรฯ 053-94-3651-4 ตอ 101-103
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วันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2563  สอ.มช. สํานักงานใหญ และสาขาสวนดอก 

จะปดใหบริการตั้งแตเวลา 11.00 น. เนื่องจากเจาหนาที่เตรียมการประชุมใหญฯ 

และ งดใหบริการดานสินเชื่อในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ 2563

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการ นางปรียานุช กันมะโน และนาง
บุษบา ใจจันทร รองผูจัดการ สอ.มช. เปนตัวแทนมอบของขวัญ
ปใหมใหแกเจาหนาที่รับ-สงหนังสือของหนวยงานตางๆในสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม แทนคําขอบคุณที่ไดใหความรวมมือและชวย
เหลือในการสงเอกสารตางๆ ของ สอ.มช. ดวยดีเสมอมา

มอบของขวัญปใหมแกเจาหนาที ่รับ-สงหนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม แทนคําขอบคุณที่ไดใหความรวมมือและชวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม แทนคําขอบคุณที่ไดใหความรวมมือและชวย

สวัสดีปใหมหนวยงานตางๆ ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.4 สสสสสขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.


