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วนัออมแหง่ชาติวนัออมแหง่ชาติวนัออมแหง่ชาติ

โครงการเงินฝากเกษียณสขุโครงการเงินฝากเกษียณสขุโครงการเงินฝากเกษียณสขุ
  วนัออมแห่งชาติ ป� 2564   ขอเชญิสมาชกิออมเงินระยะยาว เพื�อเป�นเงินออมไว้
ใชจ้า่ยยามเกษียณอายุ 

เป�ดบัญชีเงินฝากเกษียณสุขเป�ดบัญชีเงินฝากเกษียณสุข   
151515

รบัเงินโอนเขา้บญัชเีงินฝากเกษียณสขุ 

100.- บาท ในเดือนถัดไป

ขั�นตํ�า 500.- สูงสุดไม่เกิน 5,000.- บาทขั�นตํ�า 500.- สูงสุดไม่เกิน 5,000.- บาท   

สารบญัสารบญัสารบญั

หน้า 4. เงินกู้สามญัเบกิเกินบญัชสีาํหรบั
            พนักงานมหาวทิยาลัยชั�วคราว
หนา้ 5. เงินกู้พเิศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์

หน้า 3. วธิบีรหิารเงินแบบเงิน 6 โหล

ขอเชญิสมาชกิ สอ.มช.
ลงคะแนนสรรหากรรมการ

สรรหาล่วงหนา้ วนัสรรหา

252525

หน้า 2. สารจากประธานกรรมการ

หนา้ 6. โครงการสวสัดิการสาํหรบัขา้ราชการ
หนา้ 7. ผลการดําเนินงานประจาํเดอืน
            กันยายน 2564

สหกรณ์ จะจดัสง่รายชื�อสมาชกิที�มสีทิธิ�เลือกตั�งไปยงั
หน่วยงานที�สมาชกิสงักัดอยู ่หากขอ้มูลไมถ่กูต้องขอความ
รว่มมอืแจง้ที�งานธุรการ 053 943652 ต่อ 111-112 

ภายในวนัที� 1 พฤศจกิายน 2564 ด้วยจกัขอบคณุยิ�ง



             วันที� 31 ตุลาคม ของทุกป� เป�นวันแหง่การประหยัด และการออมของโลก
(World Thrift Day)  โดยกําหนดครั�งแรกเมื�อวันที�  31  ตุลาคม  2467   สําหรับ
ประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื�อวันที� 20 ตุลาคม 2541  กําหนดให้วันที� 31
ตุลาคม ของทุกป� เป�น “วันออมแหง่ชาติ” เพื�อสง่เสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม
รวมทั�งเพื�อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน
ว่าเป�นสว่นสําคัญของชีวิตที�จะต้องกระทําอยา่งต่อเนื�อง   สอ.มช.ก็ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการออม และในฐานะที�เป�นสถาบันทางการเงิน ได้ดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนให้สมาชิกได้ออมเงินมาโดยตลอดอยา่งต่อเนื�อง พร้อมกับการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื�อกระตุ้นการออมในทุก ๆ ป�  สําหรับป�นี� เพื�อสง่เสริมให้สมาชิกออมเงิน
ระยะยาวไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ จึงจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและเชิญ
ชวนให้สมาชิกหันมาฝากเงินเพิ�มขึ�น โดยกิจกรรมนี�จะเริ�มตั�งแต่วันที� 15 ตุลาคม
ถึงวันที� 25 ธันวาคม 2564  กําหนดให้สมาชิกที�เป�ดบัญชีเงินฝากเกษียณสุข ขั�นต�า
500.-บาท สูงสุดไมเ่กิน 5,000.-บาท   จะได้รับเงินสด จํานวน 100.- บาท โอนเข้า
บัญชีเงินฝากเกษียณสุข จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรว่มกิจกรรมดี ๆ นี�นะครับ   

            ชว่งนี� สอ.มช. ได้ประกาศรายชื�อหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื�อ
เลือกตั�งกรรมการดําเนินการ ชุดที� 48 ขอเชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงสรรหา
ในวันพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564 และท่านใดไมส่ะสวกขอเชิญสรรหาล่วงหน้าใน
วันที� 11-12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ สํานักงาน สอ.มช. นะ
ครับ

      การบริหารงานของสหกรณ์มาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้ว  การดําเนินงาน
ท่ามกลางสถานการณ์ที�ไมป่กติซึ�งพวกเราทุกท่านก็ทราบกันดี  คณะกรรมการ
ดําเนินการได้ใช้ความพยายามบริหารงานสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และพยายามรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้
มากที�สุดเท่าที�จะทําได้ ผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2564 มีผลกําไร
233.63  ล้านบาท  คาดว่าสิ�นป�บัญชีผลดําเนินงานนา่จะเกินเป�าหมายที�วางไว้ 

สาร

     (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่จํากัด 

หน้า 2

จาก..ประธานกรรมการดําเนนิการ

เรยีน  สมาชิก สอ.มช.
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       JARS System เป�นหนึ�งในวิธีการบริหารเงินที�มีประสิทธิภาพ คิดค้นขึ�นโดย T Harv Eker นักพูดและนักคิดทางด้าน
การเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind เมื�อป� 2007 ซึ�งเป�นวิธี ที�ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก
วิธีหนึ�ง ใจความสําคัญของทฤษฎีนี�คือการแบง่รายได้ที�ได้รับทั�งหมดต่อเดือนออกเป�น 6 สว่น โดย T Harv Eker ได้ใช้โหล
เป�นสัญลักษณ์แทนในแต่ละสว่น และในแต่ละสว่นนั�นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบง่รายได้ที�แตกต่างกันดังนี�

รายจ่ายประจํา
55%

ใหร้างวัลตัวเอง
10%

การลงทนุ
10%

เงินออมระยะยาว
10%

การแบง่ป�น

5%

การศกึษา

10%

1.กระปุกรายจ่ายจําเป�น 2.กระปุกการลงทนุ

        ทุกคนล้วนต้องการความมั�นคงในชีวิตและมีอนาคตทางการเงินที�ดี พบกับเคล็ดลับที�ชว่ยให้คุณบรรลุเป�าหมายได้ง่าย
กว่าที�คิด

3.กระปุกการศกึษา 4.กระปุกเงินออมระยะยาว

5.กระปุกการใหร้างวัลตัวเอง 6.กระปุกเพื�อการแบง่ป�น

สาํหรบัค่าใชจ่้ายที�จําเป�น เชน่
ค่าอาหาร, ค่าสาธารณปูโภค, ค่า
อินเทอรเ์นต็, ค่าเดินทาง รวมถึง
การผอ่นชาํระหนี�ต่างๆ เชน่
บา้น รถ บตัรเครดิต

นาํไปลงทนุอะไรก็ได้เพื�อใหเ้งิน
งอกเงย เชน่ หุน้ กองทุน สลาก
ออมสนิ ทองคํา ประกันสะสมทรพัย์
เงินฝากดอกเบี�ยสงู

ใชพ้ฒันาตนเองในด้านต่างๆ เชน่
ลงเรยีนคอรส์ที�สนใจ สมัมนา
อบรม เวิรก์ชอ็ป ซื�อหนงัสอื หรอื
เก็บไว้ยาวๆ เพื�อศกึษาต่อ

เก็บเงินสว่นนี�ไว้เพื�อใช้จ่ายก้อนใหญห่รอื
ระยะยาว เชน่ ดาวนบ์า้น รถ คอนโดฯ
สนิสอดแต่งงาน ค่าเล่าเรยีนของลกู เรา
เรยีกเงินสว่นนี�ว่า “เงินสาํรองฉกุเฉนิ” คือ
เมื�อถึงคราวจําเป�นก็นําออกมาใชไ้ด้ทันที
ไมต้่องไปกู้หนี�ยมืสนิ

อดทนทํางานเก็บเงินเพื�ออนาคต
ของตัวเองขนาดนี� ก็ต้องใหร้างวัล
ตัวเองกันบา้ง เงินสว่นนี�สามารถ
เอาไปทําอะไรก็ได้โดยไมต้่องรูส้กึ
ผิด เชน่ ดหูนงั ชอ้ปป�� ง กินอาหาร
ดีๆ ซื�อบัตรคอนเสริต์ ทําสปา
เสรมิสวย

เราสามารถตอบแทนสงัคมได้ ด้วย
การนาํเงินสว่นนี�ไปบรจิาคหรอืทําบุญ
เชน่ ทนุการศกึษาสาํหรบัเด็กยากไร้
ชว่ยเหลือผูด้้อยโอกาส ค่าอาหารนอ้ง
หมาแมวจรจัด รวมไปถึงการซื�อของ
ขวัญใหเ้พื�อน

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

อยา่งไรก็ตาม แมว่้าแต่ละวิธกีารจะกําหนดสดัสว่นของเงินแต่ละก้อนไว้ชดัเจน
แต่เราสามารถปรบัเพิ�ม หรอืลดบางอยา่งเพื�อใหเ้หมาะกับไลฟ�สไตล์ของเรา
มากที�สดุ แต่อยา่งน้อยขอใหเ้ริ�มจากการออมและลงทุนเพื�ออนาคตกันก่อน ใส่
เงินในสว่นนี�ให้เต็มที�เท่าที�ทําได้ เหลือเท่าไรค่อยขยับไปรายจ่ายๆ อื�น เพราะ
ยิ�งเราใสไ่ปมาก ยิ�งมโีอกาสที�จะมั�งคั�งเพิ�มขึ�น .....

หน้า 3



 
1.หกัจากเงินได้รายเดือน   โดย หกัชําระเฉพาะ
ดอกเบี�ยเป�นงวดรายเดือน ทั�งนี� รวมกับค่าหุน้+
หนี�เงินกู้อื�นๆ แล้วไม่เกินรอ้ยละ 70 ของเงินได้
รายเดือนของผูกู้้   สาํหรบัเงินต้น ผูกู้้สามารถ
ชําระหนี�ได้ทั�งจํานวนหรอืบางสว่นก็ได้   โดย
ชําระด้วยตนเองผา่นช่องทางการชําระเงินของ
สหกรณ์

2.ระยะเวลาการผอ่นชาํระ ต้องใหเ้สรจ็สิ�น
ภายในอายุ 60 ป�บรบูิรณ์

เงินกูสามัญเบิกเกินบัญชีเงินกูสามัญเบิกเกินบัญชีเงินกูสามัญเบิกเกินบัญชี

  เผ่ือหมุนเงินไมทันเผ่ือหมุนเงินไมทัน  

เพ่ิมสภาพคลองเพ่ิมสภาพคลอง

โดยกูเงินเบิกเกินบัญชีโดยกูเงินเบิกเกินบัญชี

(O/D) กันดีไหม?(O/D) กันดีไหม?

        
    ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินได้รายเดือน ไมเ่กินให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินได้รายเดือน ไมเ่กิน
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)    ทั�งนี�ต้องทั�งนี�ต้อง
ไมเ่กินจํานวนทุนเรือนหุ้นที�มีอยูใ่นสหกรณ์ กรณีมีไมเ่กินจํานวนทุนเรือนหุ้นที�มีอยูใ่นสหกรณ์ กรณีมี
ภาระหนี�เต็มตามจํานวนทุนเรือนหุ้นแล้วไมส่ามารถภาระหนี�เต็มตามจํานวนทุนเรือนหุ้นแล้วไมส่ามารถ
กู้เงินประเภทนี�ได้อีกกู้เงินประเภทนี�ได้อีก

 1.  เป�นสมาชกิสามญัที�เป�นพนักงานมหาวิทยาลัยชั�วคราว
สงักัดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

สมาชิกสามารถรบัเงินทั�งหมดเต็มจํานวน หรอื
ทยอยรบัเงินบางสว่นของวงเงินกู้ก็ได้ หากมกีารใช้

วงเงินกู้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี�ยจากภาระหนี�คง
เหลือ ณ สิ�นวันทําการทกุวัน โดยจะเรยีกเก็บ 

ณ วันตัดยอดประจําเดือนของสหกรณ์

  200,000.-200,000.-

คณุสมบติัของผูกู้้ 

2.  เป�นสมาชกิสหกรณ์ติดต่อกันมาไมน่อ้ยกว่า  3  ป�ขึ�นไป

วงเงินกู้ยมื

เงื�อนไขการรบัเงิน

การผอ่นชาํระ

อัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขการกู้เป�นไปตามประกาศอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขการกู้เป�นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์การใหเ้งินกู้สามัญเบกิเกินบญัช ีพ.ศ. 2564หลักเกณฑ์การใหเ้งินกู้สามญัเบกิเกินบญัช ีพ.ศ. 2564

 

สาขาสวนดอก

0 5393 5586 ตอ 16

"เป�ดวงเงนิวนันี� เบกิเงนิใชว้นัถดัไป"

สําหรับสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว

สํานักงานใหญ

0 5394 3652 ตอ 101-103

หน้า 4



         1. เป�นสมาชิกสามัญตั�งแต่ 6 เดือนขึ�นไป หรือ
เป�นสมาชิกเดิม ที�ได้รับเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
รายเดือน หรือ
         2. เป�นพนักงานเงินรายได้ ที�มอีายุการเป�น
สมาชิกครบ 3 ป� วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ผอ่น
ชําระไม่เกิน 240 เดือน
         3. เป�นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สอ.มช.

เงินกู้พเิศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์

เพื�อซื�อที�ดินพรอ้มอาคาร 
เพื�อซื�อที�ดินพรอ้มปลกูสรา้งอาคาร
เพื�อปลกูสรา้งอาคาร
เพื�อต่อเติม หรอืขยาย หรอืซอ่มแซมอาคาร 
 เพื�อไถ่ถอนจํานองที�ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื�น
เพื�อไถ่ถอนจํานองที�ดินพร้อมอาคาร  จากสถาบันการเงินอื�น
หรือต่อเติม หรอืขยาย หรอืซอ่มแซมอาคาร หรอืปลกูสรา้ง
อาคารใหม่
เพื�อไถ่ถอนจํานองที�ดินเปล่า จากสถาบันการเงินอื�น พร้อม
ปลูกสร้างอาคาร
 เพื�อซื�อหอ้งชุดที�สร้างเสร็จแล้ว พร้อมที�จะเข้าอยูอ่าศัย
เพื�อไถ่ถอนจํานองห้องชุด จากสถาบันการเงินอื�น

เงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์เงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์เงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์

กู้ได้สงูสดุกู้ได้สงูสดุกู้ได้สงูสดุ                           ล้านบาทล้านบาทล้านบาท999
3 เดือนแรก3 เดือนแรก3 เดือนแรก

การผ่อนชําระและระยะเวลาการกู้การผ่อนชําระและระยะเวลาการกู้การผ่อนชําระและระยะเวลาการกู้

อัตราดอกเบี�ยอัตราดอกเบี�ยอัตราดอกเบี�ย
เดือนที�   1-3  ร้อยละ 0% ต่อป�
เดือนที�  4-36 ร้อยละ 4.90 ต่อป�
หลังจากนั�น คิดอัตราดอกเบี�ยเงินพิเศษ
เพื�อการเคหะสงเคราะห์ ลบด้วยร้อยละ
0.25%  ต่อป� จนครบสัญญา

สงูสดุ                เดือน360360360

         โฉนดที�ดิน หรือ น.ส.3 ก. พร้อมสิ�งปลูกสร้าง ที�เป�นโฉนดที�ดิน หรือ น.ส.3 ก. พร้อมสิ�งปลูกสร้าง ที�เป�นโฉนดที�ดิน หรือ น.ส.3 ก. พร้อมสิ�งปลูกสร้าง ที�เป�น
กรรมสิทธิ�ของตนเองกรรมสิทธิ�ของตนเองกรรมสิทธิ�ของตนเอง      หรือคู่สมรสหรือคู่สมรสหรือคู่สมรส      หรือบุตรหรือบุตรหรือบุตร      หรือหรือหรือ

         หนังสือแสดงกรรมสิทธิ�ห้องชุดสร้างใหม ่ หรือสร้างหนังสือแสดงกรรมสิทธิ�ห้องชุดสร้างใหม ่ หรือสร้างหนังสือแสดงกรรมสิทธิ�ห้องชุดสร้างใหม ่ หรือสร้าง
มาแล้วไมเ่กิน 5 ป�มาแล้วไมเ่กิน 5 ป�มาแล้วไมเ่กิน 5 ป�       ตั�งอยูภ่ายในจังหวัดเชียงใหม ่ ที�ตั�งอยูภ่ายในจังหวัดเชียงใหม ่ ที�ตั�งอยูภ่ายในจังหวัดเชียงใหม ่ ที�
เป�นกรรมสิทธิ�ของตนเอง และหรือคู่สมรส และหรือเป�นกรรมสิทธิ�ของตนเอง และหรือคู่สมรส และหรือเป�นกรรมสิทธิ�ของตนเอง และหรือคู่สมรส และหรือ
บุตร เท่านั�นบุตร เท่านั�นบุตร เท่านั�น      

   

                  พี�น้อง หรือบิดา มารดา ของตนเอง และหรือคู่สมรสพี�น้อง หรือบิดา มารดา ของตนเอง และหรือคู่สมรสพี�น้อง หรือบิดา มารดา ของตนเอง และหรือคู่สมรส
                  เท่านั�นเท่านั�นเท่านั�น      

   วัตถปุระสงค์การขอกู้วัตถปุระสงค์การขอกู้วัตถปุระสงค์การขอกู้

   หลักประกันเงินกู้หลักประกันเงินกู้หลักประกันเงินกู้

   คณุสมบัติของผู้กู้คณุสมบัติของผู้กู้คณุสมบัติของผู้กู้

สมาชิกที�มีเงินบําเหน็จรายเดือน หรือ
เงินบํานาญ ผอ่นชําระให้เสร็จสิ�น
ภายในอายุ 75  ป�บริบูรณ์
สมาชิกที�ไมม่ีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
รายเดือน หรือเงินบํานาญ ผอ่นชําระ
ให้เสร็จสิ�นภายในอายุ  60 ป�บริบูรณ ์
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"เพื�อการเคหะสงเคราะห์"

สอ.มช.เป�นเพียงสื�อกลางในการประชาสัมพันธ์สอ.มช.เป�นเพียงสื�อกลางในการประชาสัมพันธ์สอ.มช.เป�นเพียงสื�อกลางในการประชาสัมพันธ์
ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการจาํหน่ายบ้านจัดสรรไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการจาํหน่ายบ้านจัดสรรไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการจาํหน่ายบ้านจัดสรร
โครงการดังกล่าวโครงการดังกล่าวโครงการดังกล่าวทาวนโ์ฮม กาญจนส์ริ ิพายพัทาวนโ์ฮม กาญจนส์ริ ิพายพัทาวนโ์ฮม กาญจนส์ริ ิพายพั

โครงการสวสัดิการโครงการสวสัดิการโครงการสวสัดิการ
ที�พกัอาศัยสาํหรบัขา้ราชการที�พกัอาศัยสาํหรบัขา้ราชการที�พกัอาศัยสาํหรบัขา้ราชการ
คอนโดมเินยีมหรู กลางเมอืงเชยีงใหม ่การสญัจรสะดวก  

ทั�งความเจรญิ และสิ�งอํานวยความสะดวก 

1.99ราคาขาย ล้านบาท ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª.ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª.ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª.

1.501.501.50ÃÒ¤ÒÃÒ¤ÒÃÒ¤Ò                                       Å�Ò¹ºÒ·Å�Ò¹ºÒ·Å�Ò¹ºÒ·

àºÍÃ�â·Ã: 053-351799àºÍÃ�â·Ã: 053-351799àºÍÃ�â·Ã: 053-351799

082-6739028082-6739028082-6739028

กู้ได้สงูสดุกู้ได้สงูสดุกู้ได้สงูสดุ                           ล้านบาทล้านบาทล้านบาท999
3 เดือนแรก3 เดือนแรก3 เดือนแรก

Á×Í¶×Í : 082-6739028Á×Í¶×Í : 082-6739028Á×Í¶×Í : 082-6739028
Id Line: Karnsiri_payap9028Id Line: Karnsiri_payap9028Id Line: Karnsiri_payap9028

ÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª. 
ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹¡Ù�â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

Great home in town

3.99ราคาขาย ล้านบาท
ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª.ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª.ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.Áª.

3.203.203.20ÃÒ¤ÒÃÒ¤ÒÃÒ¤Ò                                          Å�Ò¹ºÒ·Å�Ò¹ºÒ·Å�Ò¹ºÒ·
สอบถามได้ที�

ดรูายละเอียดหนา้ 5
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Townhome ขนาด 248 หลัง
 ทําเลทอง ต.สนัพระเนตร

อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่บนนถนนสาย
หลักวงแหวนรอบ 2 ใกล้ ม.พายพั



-สมาชิกสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชิกกู้                                      3,608,802,926.42           29.16                          
1.2 เงินให้สหกรณ์อื�นกู้                                     635,480,276.00              5.13                    
1.3 เงินลงทุน                                                8,082,570,613.17           65.29

.                               4,493,710,000.00          36.30                 
       3,320,000,000.00           26.82                  

2.หนี�สนิรวม                                                       7,316,196,955.54          59.11                

2.1 เงินกู้ยืม                                                               153,619.68            0.00   

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก                             7,115,974,583.36           57.49                 
2.3 ตั�วสัญญาใช้เงิน                                           130,000,000.00            1.05                                                             
2.4 หนี�สินอื�น                                                       70,068,752.50             0.57                      

3.ทนุของสหกรณ์                                              5,062,424,576.19           40.89               

3.1 ทุนเรือนหุ้น                                              4,020,550,690.00           32.48               

3.2 ทุนสํารอง                                                    693,715,840.85             5.61                  
3.3 ทุนสะสม                                                      141,280,574.70            1.14               
3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                          -                                -                                  -                             -  
3.5 กําไรสุทธ ิ                                                    206,877,470.64             1.66                   

4.รายได้                                                              313,332,790.57          100.00                 

4.1 ดอกเบี�ยรับจากให้สมาชิกกู้                         129,543,506.93            41.35                  
4.2 ดอกเบี�ยรับจากให้สหกรณ์อื�นกู้                     21,494,609.08               6.86                     
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                          161,344,692.20             51.49                      
4.4 รายได้อื�น                                                             949,982.36               0.30                          

5.ค่าใช้จ่าย                                                           106,455,319.93              33.98           

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชิก                        78,127,464.30               24.94                     
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                28,327,855.63                 9.04                     

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

รายการ % %
หน่วย : บาท

จํานวนสมาชิก (คน)

-สมาชิกสมทบ                                                                                                   

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร                        268,860,613.17             2.17                   
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั�นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ/์สหกรณอื์�น

1.4 สนิทรัพยอื์�น                                                    51,767,716.14            0.42                        
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12,422

11,159
1,263

หน่วย : บาท

12,378,621,531.73 100.00

สงิหาคม 64

12,403

11,149
1,254

12,485,344,423.28 100.00

3,623,395,299.87 29.03
597,351,688.25 4.78

8,226,839,753.37 65.89
233,129,753.37 1.87

4,673,710,000.00 37.43
3,320,000,000.00 26.59

37,757,681.79 0.30

7,731,474,374.40 59.05

54,447,005.60

7,115,974,583.36 56.99

81,052,785.44 0.65

5,113,870,048.88 40.95

4,046,045,090.00 32.41

693,715,840.85 5.57
140,549,034.70 1.13

233,560,083.33 1.86

353,266,143.54 100.00

145,773,178.04 41.27
23,115,065.92 6.54

183,395,433.45 51.91
982,466.13 0.28

119,706,060.21 33.89

87,862,466.13 24.88
31,843,594.08 9.01

 กันยายน 64

120,000,000.00 0.96

คน คน                  
คน                  คน

คน คน                  

0.44


