ข่าวสาร สอ.มช.

สอ . มช . ช่วยเหลือ เกื้ อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช .

ปีที่ 22 ฉบับที่ 10
เดือนตุลาคม 2564
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วันออมแห่งชาติ
วันออมแห่งชาติ ปี 2564
ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ

25

ขอเชิญสมาชิกออมเงินระยะยาว เพื่อเป็นเงินออมไว้

โครงการเงินฝากเกษียณสุข

15

สารบัญ
หน้า 2. สารจากประธานกรรมการ
หน้า 3. วิธีบริหารเงินแบบเงิน 6 โหล
หน้า 4. เงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชีสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
หน้า 5. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
หน้า 6. โครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการ
หน้า 7. ผลการดำเนินงานประจำเดือน
กันยายน 2564

เปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุข

ขั้นต่ำ 500.- สูงสุดไม่เกิน 5,000.- บาท

รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากเกษียณสุข
100.- บาท ในเดือนถัดไป
ขอเชิญสมาชิก สอ.มช.

ลงคะแนนสรรหากรรมการ

สรรหาล่วงหน้า

วันสรรหา

สหกรณ์ จะจัดส่งรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยัง
หน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องขอความ
ร่วมมือแจ้งที่งานธุรการ 053 943652 ต่อ 111-112
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

สาร

จาก..ประธานกรรมการดำเนินการ

เรียน สมาชิก สอ.มช.
วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก
(World Thrift Day) โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2467 สำหรับ
ประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31
ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม
รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน
ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สอ.มช.ก็ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการออม และในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเงิน ได้ดำเนินกิจกรรม
สนับสนุนให้สมาชิกได้ออมเงินมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อกระตุ้นการออมในทุก ๆ ปี สำหรับปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน
ระยะยาวไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ จึงจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและเชิญ
ชวนให้สมาชิกหันมาฝากเงินเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 กำหนดให้สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุข ขั้นต่ำ
500.-บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000.-บาท จะได้รับเงินสด จำนวน 100.- บาท โอนเข้า
บัญชีเงินฝากเกษียณสุข จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมดี ๆ นี้นะครับ
ช่วงนี้ สอ.มช. ได้ประกาศรายชื่อหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ขอเชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงสรรหา
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และท่านใดไม่สะสวกขอเชิญสรรหาล่วงหน้าใน
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ สำนักงาน สอ.มช. นะ
ครับ
การบริหารงานของสหกรณ์มาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้ว การดำเนินงาน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งพวกเราทุกท่านก็ทราบกันดี
คณะกรรมการ
ดำเนินการได้ใช้ความพยายามบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และพยายามรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลกำไร
233.63 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีบัญชีผลดำเนินงานน่าจะเกินเป้าหมายที่วางไว้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

หน้า 2

Jar Money
Management

ทุกคนล้วนต้องการความมั่นคงในชีวิตและมีอนาคตทางการเงินที่ดี พบกับเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ง่าย
กว่าที่คิด
JARS System เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ คิดค้นขึ้นโดย T Harv Eker นักพูดและนักคิดทางด้าน
การเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind เมื่อปี 2007 ซึ่งเป็นวิธี ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก
วิธีหนึ่ง ใจความสำคัญของทฤษฎีนี้คือการแบ่งรายได้ที่ได้รับทั้งหมดต่อเดือนออกเป็น 6 ส่วน โดย T Harv Eker ได้ใช้โหล
เป็นสัญลักษณ์แทนในแต่ละส่วน และในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งรายได้ที่แตกต่างกันดังนี้

1.กระปุกรายจ่ายจำเป็น

55%

จำ
รายจ่ายประ

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น
ค่าอาหาร, ค่าสาธารณูปโภค, ค่า
อินเทอร์เน็ต, ค่าเดินทาง รวมถึง
การผ่อนชำระหนี้ต่างๆ
เช่น
บ้าน รถ บัตรเครดิต

2.กระปุกการลงทุน

10%

การลงทุน

4.กระปุกเงินออมระยะยาว

3.กระปุกการศึกษา

10%
การศึกษา

ใช้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น
ลงเรียนคอร์สที่สนใจ
สัมมนา
อบรม เวิร์กช็อป ซื้อหนังสือ หรือ
เก็บไว้ยาวๆ เพื่อศึกษาต่อ

10%
เงินออมระยะ

5.กระปุกการให้รางวัลตัวเอง

10%
อ
ให้รางวัลตัวเ

ง

อดทนทำงานเก็บเงินเพื่ออนาคต
ของตัวเองขนาดนี้ ก็ต้องให้รางวัล
ตัวเองกันบ้าง เงินส่วนนี้สามารถ
เอาไปทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรู้สึก
ผิด เช่น ดูหนัง ช้อปปิ้ ง กินอาหาร
ดีๆ ซื้อบัตรคอนเสิร์ต ทำสปา
เสริมสวย

นำไปลงทุนอะไรก็ได้เพื่อให้เงิน
งอกเงย เช่น หุ้น กองทุน สลาก
ออมสิน ทองคำ ประกันสะสมทรัพย์
เงินฝากดอกเบี้ยสูง

ยาว

เก็บเงินส่วนนี้ไว้เพื่อใช้จ่ายก้อนใหญ่หรือ
ระยะยาว เช่น ดาวน์บ้าน รถ คอนโดฯ
สินสอดแต่งงาน ค่าเล่าเรียนของลูก เรา
เรียกเงินส่วนนี้ว่า “เงินสำรองฉุกเฉิน” คือ
เมื่อถึงคราวจำเป็นก็นำออกมาใช้ได้ทันที
ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

6.กระปุกเพื่อการแบ่งปัน

5%
การแบ่งปัน

เราสามารถตอบแทนสังคมได้
ด้วย
การนำเงินส่วนนี้ไปบริจาคหรือทำบุญ
เช่น ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากไร้
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ค่าอาหารน้อง
หมาแมวจรจัด รวมไปถึงการซื้อของ
ขวัญให้เพื่อน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแต่ละวิธีการจะกำหนดสัดส่วนของเงินแต่ละก้อนไว้ชัดเจน
แต่เราสามารถปรับเพิ่ม หรือลดบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา
มากที่สุด แต่อย่างน้อยขอให้เริ่มจากการออมและลงทุนเพื่ออนาคตกันก่อน ใส่
เงินในส่วนนี้ให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ เหลือเท่าไรค่อยขยับไปรายจ่ายๆ อื่น เพราะ
ยิ่งเราใส่ไปมาก ยิ่งมีโอกาสที่จะมั่งคั่งเพิ่มขึ้น .....

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://6jars.com/
https://www.moneyandbanking.co.th/new

หน้า 3

เงินกู้
ส
ามัญเบิกเกินบัญชี
สำหรับสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นสมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

การผ่อนชำระ

1.หักจากเงินได้รายเดือน โดย หักชำระเฉพาะ
ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ทั้งนี้ รวมกับค่าหุ้น+
หนี้เงินกู้อื่นๆ แล้วไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ สำหรับเงินต้น ผู้กู้สามารถ
ชำระหนี้ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดย
ชำระด้วยตนเองผ่านช่องทางการชำระเงินของ
สหกรณ์

2.ระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องให้เสร็จสิ้น
ภายในอายุ 60 ปีบริบูรณ์

สำนักงานใหญ่
0 5394 3652 ต่อ 101-103
สาขาสวนดอก
0 5393 5586 ต่อ 16
หน้า 4

เผื่อหมุนเงินไม่ทัน
เพิ่มสภาพคล่อง
โดยกู้เงินเบิกเกินบัญชี
(O/D) กันดีไหม?

วงเงินกู้ยืม

200,000.ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินจำนวนทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ กรณีมี
ภาระหนี้เต็มตามจำนวนทุนเรือนหุ้นแล้วไม่สามารถ
กู้เงินประเภทนี้ได้อีก

เงื่อนไขการรับเงิน

"เปิดวงเงินวันนี้ เบิกเงินใช้วันถัดไป"
สมาชิกสามารถรับเงินทั้งหมดเต็มจำนวน หรือ
ทยอยรับเงินบางส่วนของวงเงินกู้ก็ได้ หากมีการใช้
วงเงินกู้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยจากภาระหนี้คง
เหลือ ณ สิ้นวันทำการทุกวัน โดยจะเรียกเก็บ
ณ วันตัดยอดประจำเดือนของสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2564

เงินกู้พิ เศษเพื่ อการเคหะสงเคราะห์
กู้ได้สูงสุด

9

ล้านบาท

3 เดือนแรก

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
คุณสมบัติของผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ
เป็นสมาชิกเดิม ที่ได้รับเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ
รายเดือน หรือ
2. เป็นพนักงานเงินรายได้ ที่มีอายุการเป็น
สมาชิกครบ 3 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ผ่อน
ชำระไม่เกิน 240 เดือน
3. เป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สอ.มช.

อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1-3 ร้อยละ 0% ต่อปี
เดือนที่ 4-36 ร้อยละ 4.90 ต่อปี
หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเงินพิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ลบด้วยร้อยละ
0.25% ต่อปี จนครบสัญญา

การผ่อนชำระและระยะเวลาการกู้
สูงสุด 360 เดือน

สมาชิกที่มีเงินบำเหน็จรายเดือน หรือ
เงินบำนาญ ผ่อนชำระให้เสร็จสิ้น
ภายในอายุ 75 ปีบริบูรณ์
สมาชิกที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ
รายเดือน หรือเงินบำนาญ ผ่อนชำระ
ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์การขอกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
เพื่อปลูกสร้างอาคาร
เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น
เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น
หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร หรือปลูกสร้าง
อาคารใหม่
เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า จากสถาบันการเงินอื่น พร้อม
ปลูกสร้างอาคาร
เพื่อซื้อห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้ว พร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัย
เพื่อไถ่ถอนจำนองห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น

หลักประกันเงินกู้
โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือ
พี่น้อง หรือบิดา มารดา ของตนเอง และหรือคู่สมรส
เท่านั้น
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดสร้างใหม่ หรือสร้าง
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ตั้งอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และหรือคู่สมรส และหรือ
บุตร เท่านั้น
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โครงการสวัสดิการ
ที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ

คอนโดมิเนียมหรู กลางเมืองเชียงใหม่ การสัญจรสะดวก
ทั้งความเจริญ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ราคาขาย

สำหรับสมาชิก สอ.มช.

1.99 ล้านบาท

ราคา

สอ . มช . เป็นเพียงสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบ้านจัดสรร
โครงการดังกล่าว

ทาวน์โฮม กาญจน์สิริ พายัพ
Great home in town

ราคาขาย

3.99

ล้านบาท

1.50 ล้านบาท

สำหรับสมาชิก สอ.มช.
ราคา

3.20

ล้านบาท

Townhome ขนาด 248 หลัง
ทำเลทอง ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บนนถนนสาย
หลักวงแหวนรอบ 2 ใกล้ ม.พายัพ

สอบถามได้ที่

เบอร์โทร: 053-351799
มือถือ : 082-6739028
Id Line: Karnsiri_payap9028
082-6739028
สมาชิก สอ.มช.
สามารถยื่นกู้โครงการพิเศษ

"เพื่อการเคหะสงเคราะห์"
กู้ได้สูงสุด
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ล้านบาท

3 เดือนแรก

ดูรายละเอียดหน้า 5
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ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
รายการ

สิงหาคม 64

หน่วย : บาท
%

หน่วย : บาท
กันยายน 64
%

จำนวนสมาชิก (คน)

12,422 คน

12,403 คน

-สมาชิกสามัญ

11,159 คน

11,149 คน

-สมาชิกสมทบ

1,263 คน

1,254 คน

12,378,621,531.73

100.00

12,485,344,423.28

100.00

3,608,802,926.42

29.16

3,623,395,299.87

29.03

635,480,276.00

5.13

597,351,688.25

4.78

1.3 เงินลงทุน

8,082,570,613.17

65.29

8,226,839,753.37

65.89

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
. 1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว

268,860,613.17
4,493,710,000.00

2.17
36.30

233,129,753.37
4,673,710,000.00

1.87
37.43

3,320,000,000.00

26.82

3,320,000,000.00

26.59

51,767,716.14

0.42

37,757,681.79

0.30

7,316,196,955.54

59.11

7,731,474,374.40

59.05

153,619.68

0.00

54,447,005.60

0.44

7,115,974,583.36

57.49

7,115,974,583.36

56.99

130,000,000.00

1.05

120,000,000.00

0.96

70,068,752.50

0.57

81,052,785.44

0.65

3.ทุนของสหกรณ์

5,062,424,576.19

40.89

5,113,870,048.88

40.95

3.1 ทุนเรือนหุ้น

4,020,550,690.00

32.48

4,046,045,090.00

32.41

3.2 ทุนสำรอง

693,715,840.85

5.61

693,715,840.85

5.57

3.3 ทุนสะสม

141,280,574.70

1.14

140,549,034.70

1.13

-

-

233,560,083.33

1.86

353,266,143.54

100.00

1.สินทรัพย์รวม

1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น

1.4 สินทรัพย์อื่น
2.หนี้สินรวม

2.1 เงินกู้ยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.4 หนี้สินอื่น

3.4 อื่นๆ (กำไรรอการจัดสรร)
3.5 กำไรสุทธิ
4.รายได้

4.1 ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้

206,877,470.64
313,332,790.57

1.66
100.00

129,543,506.93

41.35

145,773,178.04

41.27

21,494,609.08

6.86

23,115,065.92

6.54

161,344,692.20

51.49

183,395,433.45

51.91

949,982.36

0.30

982,466.13

0.28

106,455,319.93

33.98

119,706,060.21

33.89

5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิก

78,127,464.30

24.94

87,862,466.13

24.88

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

28,327,855.63

9.04

31,843,594.08

9.01

4.2 ดอกเบี้ยรับจากให้สหกรณ์อื่นกู้
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.4 รายได้อื่น
5.ค่าใช้จ่าย
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