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เปลี่ยนวันที่โอนเงิน

กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก

      สอ.มช. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจชวยเหลือ

สมาชิก สมาชิกที่มีอายุ 61 ปบริบูรณขึ้นไป และเปน

สมาชิกกองทุนครบ 8 ป จากเดิม โอนเงินเขาบัญชีหลัง

วันเกิด เปน โอนเขาบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 และ 31 

ของทุกเดือน ดังนี้
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ปที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563

สําหรับผูรับผลปะโยชนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช.

สมาชิกติดตอสอบถามไดที่งานสมาคมฯ สํานักงาน สอ.มช.

พบกับ LINE สอ.มช. เร็วๆนี้

หนา 1  1. พบกับ Line Offi cial Account เร็วๆนี้
   2. การจัดกิจกรรมของ สอ.มช.    
   3. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจฯ
   4. แจงผูรับผลประโยชน
หนา 2  1. สารจากประธานกรรมการ
   2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หนา 3  1. เปรียบเทียบการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูระหวาง
     ธนาคารพาณิชย และ สอ.มช.
  2. การยื่นขอรับเงินสวัสดิการ 
  3. Facebook สอ.มช.
  4. เงินกูสามัญเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก
หนา 4 1. เงื่อนไขและบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ 
  2. การถอนเงินเกิน 400,000 บาท
  3. สอ.มช. จําหนายขาวสารกลอง 

สารบัญขาว
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สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ)

ประธานกรรมการดําเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพ    

 เขาสูเดือนมีนาคม 2563  สถานการณโรคระบาดโควิด - 19 ที่แพร

ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ยังไมสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคได  จึงยากจะตอบไดวาระยะ

เวลาในการควบคุมโรคจะยาวไปถึงเมื่อไหรกันแน ซึ่งยิ่งระยะเวลานาน ก็จะสง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการลงทุนมาก  จากสถานการณดังกลาวยิ่งซําเติม

เศรษฐกิจใหตําลงอีก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.)  เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ทําใหอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยูที่ 1%  ซึ่งถือวาตําสุดในรอบ 20 ป  และเมื่อวันที่ 

3 มีนาคม 2563 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

แบบ”ฉุกเฉิน” ลง 0.5% หวังลดผลกระทบเศรษฐกิจชวง “โควิด-19” ระบาด   

คาดวาในคราวประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2563  ใน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก

ครั้ง   ในสวนของ สอ.มช. คณะกรรมการอํานวยการ จะไดมีการพิจารณา

ปรับอัตราดอกเบี้ยลง  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะตลาดการเงินในปลายเดือน

มีนาคมนี้ ขอใหสมาชิกติดตามขอมูลขาวสารจาก สอ.มช. ไดทุกชองทาง

 สอ.มช. โดยคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ ไดมี

การทบทวนแผนงาน/โครงการ ประจําป 2563  จึงเห็นชอบใหเลื่อนกิจกรรม

สําหรับบุตรของสมาชิกในชวงปดภาคเรียน และกิจกรรมที่ออกนอกสถานที่ 

อาทิ โครงการสมาชิกสัมพันธ ใหเลื่อนไปกอนจนกวาสถานการณจะกลับเขาสู

สภาวะปกติ  สวนกิจกรรมอื่น ๆ ใหปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินกิจกรรมใหสอดรับ

กับสถานการณปจจุบัน   

 ทายนี้ ผมหวังวาสถานการณโรคระบาดโควิด - 19  จะสิ้นสุดโดยเร็ว

ดวยความรวมแรงรวมใจของทุกภาคสวนในโลกและดวยพลังบวกของทุกคน 

ขอใหสมาชิกทุกทานไดใชชีวิตอยางมีสติ “ตระหนักได” แตตอง “ไมตระหนก” 

ลางมือบอย ๆ  หมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ ควรหลีก

เลี่ยงสถานที่ที่มีผูคนแออัด หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหสวมหนากากอนามัย

เพื่อลดความเสี่ยง  
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ตัวอยาง  คํานวณดอกเบี้ยเงินกู วงเงิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชําระ 360 งวด 

สหกรณออมทรัพย มช.สถาบันการเงินอื่น

จายดอกเบี้ยจายเงินตนอัตราดอกเบี้ยปที่จายดอกเบี้ยจายเงินตนอัตราดอกเบี้ยปที่

-16,590.000.00%เดือน 1 - 36,251.425,998.332.50%เดือน 1 - 3

122,492.9243,293.504.62%เดือน 4 - 3668,765.6265,981.632.50%เดือน 4 - 36

733,143.40940,116.504.89%เดือน 37 - 360857,118.50928,020.045.67%เดือน 37 - 360

855,636.321,000,000.00รวม932,135.541,000,000.00รวม

คํานวณดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหเปรียบเทียบระหวางสหกรณและสถาบันการเงินอื่น 

*

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1 - 3      สอ.มช. ถูกกวา 2.50%

เดือนที่ 4 - 36    สถาบันการเงินอื่น ถูกกวา 2.12%

เดือนที่ 37 - 360 สอ.มช. ถูกกวา 0.78%

  อัตราดอกเบ้ีย สอ.มช. หักเงินเฉล่ียคืนท่ี 12.00% 

แลว เม่ือกูเงินกับ สอ.มช.จะจายดอกเบ้ียนอยกวากูกับ

สถาบันการเงิน  76,499.22 บาท 

* 

          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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 สมาชิกที่ถอนเงิน 400,000 บาท ขึ้นไป สหกรณจะจายเปนเช็ค ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสมาชิกได

รับเช็คธนาคารตามที่ระบุไว ขอสมาชิกติดตองานการเงินดวยตนเองลวงหนาพรอมยื่นเอกสารใบถอน เพื่อที่สหกรณ

                            จะไดดําเนินการนําเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม เนื่องจากตามระเบียบสหกรณกําหนดเงิื่อนไขการสั่ง

                          จายเช็คไวดังนี้

  - วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตองมีผูมีอํานาจลงนามรวมกัน 2 คน (ผูจัดการและกรรมการ)

  - วงเงินเกิน 500,000 บาท ตองมีผูมีอํานาจลงนามรวมกัน 3 คน (ผูจัดการ และกรรมการ 2 คน)

การถอนเงินเกิน 400,000 บาท 

ติดตองานการเงิน    สํานักงานใหญ โทรฯ 053943651-4 ตอ 104-106

    สาขาสวนดอก โทรฯ 053-935586 ตอ 13

ไมมีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน

ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีตองไมตํากวา

 100.- บาท

ดอกเบี้ยโอนเขาบัญชีผูฝาก

ปละ 2 ครั้ง  (30 มิย. และ 31 ธค.)

ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี

ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�
   ไมมีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน

   ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีตองไมตํากวา 100.- บาท

   ดอกเบี้ยโอนเขาบัญชีผูฝากปละ 2 ครั้ง คือ 30 มิ.ย. 

และ 31 ธ.ค.

   ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี
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    ฝากคราวละเทาๆกัน ฝากขั้นตํา 100 บาท แตไม

เกิน 25,000 บาท เปนเวลา 24  เดือน 

    ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดเพียงบัญชีเดียว

 ในหนึ่งปภาษี

    ถอนไดไตรมาส ละ 1 ครั้ง 

    โดยไมเสียคาธรรมเนียม หากไตรมาสใดมีการถอน

มากกวา 1 ครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมใน การถอน

ครั้งที่ 2 เปนตนไป ในอัตรารอยละ 0.25 ของยอดที่ถอน  

    ดอกเบี้ยโอนเขาบัญชีผูฝาก ปละ 4 ครั้ง คือ 31 มี.ค.,     

30 ม.ิย., 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค. 

    ดอกเบี้ยที่ สอ.มช. นําเขาบัญชีตามกําหนด ใหถอน

ไดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่นําดอกเบี้ยเขาบัญชี โดย 

สอ.มช. จะไมสะสมเปนจํานวนครั้งในการถอน

    ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี
    ฝากไมถึง 3 เดือน จะไมไดรับดอกเบี้ย

    ฝากตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป แตไมครบกําหนดจะได

รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

    ดอกเบี้ยที่ไดรับ เสียภาษีอัตรารอยละ 15

ÊÍ.Áª. ¨Ó Ë¹‹ÒÂ¢ŒÒÇÊÒÃ¡ÅŒÍ§
สอ.มช. จําหนายขาวสารกลองแพคสุญญากาศ 

ถุงละ 2 กิโลกรัม ราคาถุงละ 85 บาท

สมาชิก สอ.มช. สนใจติดตอ

ซื ้อไดที ่งานธุรการ สอ.มช.

ÊÍ.Áª. ¨Ó Ë¹‹ÒÂ¢ŒÒÇÊÒÃ¡ÅŒÍ§ÊÍ.Áª. ¨Ó Ë¹‹ÒÂ¢ŒÒÇÊÒÃ¡ÅŒÍ§
สอ.มช. จําหนายขาวสารกลองแพคสุญญากาศ สอ.มช. จําหนายขาวสารกลองแพคสุญญากาศ 

ขาวสารมีจํานวนจํากัด 


