ข่าวสาร สอ.มช.

สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื้อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช.

ปี ที่ 22 ฉบับที่ 11
เดือนพฤศจิกายน 2564

1-15 ธันวาคม 2564

ขอเชิญ สมาชิก เข้าร่วม

ทำประชาพิจารณ์

แสดงความคิดเห็น

ด้วย สอ.มช.ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นั้น
ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระการแก้ไขข้อบังคับ และแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวงฯ เนื่องจากการแก้ไขข้อบังคับ และแก้ไข
ระเบียบฯ ดังกล่าว มีเนื้อหาสาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างมาก และเพื่อให้การใช้เวลาในการประชุมใหญ่ฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอ.มช.จึงได้จัดทำประชาพิจารณ์ ขอความเห็นจากสมาชิกในการแก้ไขข้อบังคับและแก้ไข
ระเบียบฯ ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกพิจารณาร่างแก้ไขข้อบังคับ และร่างแก้ไข
ระเบียบฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการเสนอความเห็นและทำประชาพิจารณา ดังนี้

ขั้นตอนการแจ้งความจำนง

15 พ.ย.-15 ธ.ค.64

16- 31 ธ.ค.64

แจ้งความจำนง

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
(www.savingscmu.or.th)
หรือ สแกนผ่าน QR-CODE

15 - 30 พ.ย. 64

ศึกษาข้อมูล
1-15 ธ.ค. 64

SMS ยืนยัน ภายใน 3 วัน

ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ
ตามที่ สอ.มช.ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วม
บริหารงานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน จาก 3 กลุ่มงานดังนี้
กลุ่มงานที่ 1. สายวิชาการ 1 คน
กลุ่มงานที่ 2. สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2 คน
กลุ่มงานที่ 3. สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 1 คน
มีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหา แยกตามกลุ่มงานดังนี้ ...
อ่านต่อหน้า 3 >>>

พิจารณาข้อคิดเห็น

1-15 ม.ค.65

แจ้งผลการพิจารณา

11 ก.พ. 65

นำเสนอ
ที่ประชุมใหญ่

การทำประชาพิจารณ์
ผลการสรรหากรรมการ

1

สารจากประธานกรรมการ
ผลการสรรหากรรมการ (ต่อ)

2
3

เรื่องเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สส.สอ.มช.

4

คำถามยอดฮิตจากสมาชิก สอ.มช.

5

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 31 ต.ค. 64

6

สารประธานกรรมการ

ผศ. ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

เรียน สมาชิก สอ.มช. ที่เคารพทุกท่าน
เดือนพฤศจิกายน นี้ มี 2 เรื่องที่สำค็ญที่จะแจ้งให้สมาชิกรับทราบ เรื่องแรก ขอเชิญชวน
สมาชิกร่วมประชาพิจารณาแสดงความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด รวมถึงระเบียบว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวงการดำเนิน
งานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้มีการพิจารณา
อย่างรอบด้านจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นก่อนที่จะนำเข้าบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ต่อไป สอ.มช. ได้กำหนดกระบวนการ ตลอดจนถึงราย
ละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกขึ้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น และศึกษาข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 2564
ในการนี้ สอ.มช. จะเริ่มเปิดระบบประชาพิจารณาแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม
2564 ขอให้สมาชิกศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์นะครับ
เรื่องที่สอง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการออก
เสียงสรรหาเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้สมาชิกลง
คะแนนออกเสียง ทั้งสิ้นจำนวน 3,419 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65 ของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์
ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 11,155 คน ดูผลการเลือกตั้งปรากฎในหน้า 3 นะครับ
ในนามของ สอ.มช. ขอขอบคุณผู้บริหารคณะ สำนัก และสถาบัน ที่ให้ความอนุเคราะห์
บุคลากรและอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการสรรหาในครั้งนี้ครับ
สำหรับการบริหารงาน สอ.มช. เหลือเวลาอีกเดือนเศษก็จะสิ้นสุดปีบัญชี 2564

ผลการ

ดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอ.มช. มีกำไรประมาณ 261 ล้านบาท คาดว่าสิ้น
ปีบัญชีผลดำเนินงานจะเกินเป้าหมายที่วางไว้ครับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

หน้า 2

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อสมัครเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่
วันที่ 8-27 กันยายน 2564 ปรากฎมีสมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ
ต่อจากหน้า 1...

กลุ่มงานที่ 1

หมายเลข

1

รศ.ประทีป จันทร์คง
สมาชิกเดิม
(คณะวิทยาศาสตร์)

กลุ่มงานที่ 3

กลุ่มงานที่ 2

หมายเลข

1

หมายเลข

2

นายประหยัด กาวิชัย นายทินกฤต นุตวงษ์
สมาชิกเดิม
คณะนิติศาสตร์
(คณะทันตแพทยศาสตร์)

หมายเลข

3

นายสมาน สุริยวงค์
สำนักงานมหาวทยาลัย

หมายเลข

หมายเลข

4

นายเดชา พรึงลำภู
สมาชิกเดิม

5

นายสุรชาติ สุวรรณ์
สำนักหอสมุด

(สำนักงานมหาวิทยาลัย)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก สหกรณ์ได้กำหนดช่วงเวลาที่
สะดวกในการสรรหา 3 ช่วงเวลาคือ
1. สรรหาทางไปรษณีย์ สำหรับสมาชิกเดิม สหกรณ์ได้จัดส่งบัตรสรรหา
พร้อมรายชื่อผู้สมัครให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ ให้สมาชิก
กากบาทลงในบัตรสรรหาแล้วส่งบัตรกลับคืน ให้ถึงสหกรณ์ ภายในวันพุธที่ 10
พฤศจิกายน 2564 (บัตรสรรหาที่ถึงสหกรณ์หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ถือว่าเป็นบัตรเสีย)
2 สรรหาล่วงหน้า เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน
สอ.มช.
3. วันสรรหา เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่สหกรณ์กำหนด

หมายเลข

6

นายขจรศักดิ์ ผดุงพันธ์
คณะสังคมศาสตร์

หมายเลข

1

นายโสภาค พิชวงค์
คณะนิติศาสตร์

หมายเลข

2

นายประยูร ปันธิ
คณะวิทยาศาสตร์

ผลการสรรหา

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เริ่มให้สมาชิกลงคะแนนออกเสียงสรรหา
เวลา 09.00-15.00 น. หลังจากปิดหีบรับลงคะแนน คณะกรรมการสรรหาได้
ตรวจนับคะแนน มีสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียง ทั้งสิ้น 3,419 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 30.65 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสรรหาทั้งหมด จำนวน 11,155 ราย
กลุ่มงานที่ 1. สายวิชาการ คือ รศ.ประทีป จันทร์คง สมาชิกเดิม (คณะ
วิทยาศาสตร์)
กลุ่มงานที่ 2. สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ)
1) นายประหยัด กาวิชัย สังกัด สมาชิกเดิม
2) นายสุรชาติ สุวรรณ์ สังกัด สำนักหอสมุด
กลุ่มงานที่ 3. สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) คือนายประยูร ปันธิ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
สอ.มช. จะนำชื่อผู้ได้รับการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2564 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
🤹 สอ.มช. ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงสรรหาดังกล่าว
และขอขอบคุณกรรมการสรรหา ผู้แทนประจำหน่วยสรรหา ทั้ง 31 หน่วย ที่
ทำหน้าที่ประจำหน่วยสรรหาในครั้งนี้☺️

หน้า 3

ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ

โปรดทราบ

ในบัญชีเงินฝาก
ในบัญชีเงินฝาก

เกี่ยวกั บบั ญชี เงิ นฝาก

ของ สอ.มช.

กรณีสมุดบัญชีหาย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ เงินฝาก
ประจำ หากสมาชิกไม่ประสงค์จะปิดบัญชี เพื่อรักษา
บัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ ไว้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
กรณี..สมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย สมาชิกต้องนำหลักฐานการ
แจ้งความยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอปิดบัญชี และเปิดบัญชีเงิน
ฝากเล่มใหม่ให้ผู้สมาชิกยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องชำระธรรมเนียม
ออกสมุดใหม่ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อสมุดบัญชีเงินฝาก
1 เล่ม ส่วนสมุดบัญชีเงินฝากเล่มที่สูญหายนั้นให้มีผลยกเลิกโดย
อัตโนมัติ

หน้า 4

เหตุใด??? การนำเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ สหกรณ์จึงไม่ให้ข้อมูล ประวัติผู้สมัคร
ผลงาน/ประสบการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ แผ่นประชาสัมพันธ์มีเฉพาะมี
เพียงชื่อ-นามสกุล และสังกัดเท่านั้น ทำให้ไม่ทราบข้อมูลของผู้สมัคร จึงขอเสนอให้สหกรณ์นำเสนอข้อมูล
ของผู้สมัครรับการสรรหาให้ละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงต่อไป

สอ.มช.ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหากนำเสนอประชาสัมพันธ์
แนะนำผู้สมัคร อาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เป็นกลางซึ่งอาจขัดต่อการทำหน้าที่ของ สอ.มช. ที่ต้องดำรงตน
เป็นกลาง รูปแบบที่ สอ.มช.ดำเนินการเทียบเคียงกับรูปแบบการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)

กรณีที่ได้เซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญของเพื่อนร่วมงานซึ่งสมาชิกสหกรณ์
ต่อมาทราบข่าวว่า
เพื่อนร่วมงานกระทำผิดทางวินัย อาจจะถูกลงโทษถึงขั้นไล่ออก ซึ่งปัจจุบันเพื่อนร่วมงาน มีหนี้
สินคงค้างอยู่ จำนวน 270,000.- บาท ทำสัญญาผ่อนชำระ 120 งวด ผ่อนชำระมาแล้ว 10 งวด
ในฐานะผู้ค้ำเงินกู้เพื่อนร่วมงานคนนี้ จึงจะถอนค้ำประกันได้หรือไม่ และถ้าหากเพื่อนร่วมงาน
ถูกให้ออกจากงาน ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบหนี้ต่อสหกรณ์หรือไม่อย่างไร

ผู้ค้ำประกันจะสามารถถอนค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อ เพื่อนร่วมงาน (ผู้กู้) หาคนมาค้ำประกันคนใหม่มาแทน
ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันคนใหม่ที่จะมาค้ำประกันแทนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ค้ำประกันสมาชิกรายอื่นมาแล้วไม่ถึง 4 คน เพราะสมาชิกรายหนึ่งจะสามารถค้ำประกันสมาชิกราย
อื่นได้ไม่เกิน 4 คน
2. มีสิทธิค้ำประกันไม่น้อยกว่า 270,000.- บาท
3. มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า 110 เดือน เพราะอายุราชการของผู้ค้ำคนใหม่จะต้องไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
แต่หากผู้กู้ไม่สามารถหาคนค้ำประกันมาค้ำประกันแทนได้ และเพื่อนร่วมงาน (ผู้กู้) ถูกให้ออกจากงาน
ผู้ค้ำประกันจะต้องรับภาระหนี้สินของผู้กู้ทั้งหมด เพราะในการเซ็นค้ำประกันเงินกู้นั้น ผู้ค้ำประกันเมื่อลง
นามในสัญญาแล้วจะต้องรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วม
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ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
รายการ

กันยายน 64

หน่วย : บาท
%

ตุลาคม 64

หน่วย : บาท
%

จำนวนสมาชิก (คน)

12,403 คน

12,414

คน

-สมาชิกสามัญ

11,149 คน

11,158

คน

-สมาชิกสมทบ

1,254 คน

1,256

คน

12,485,344,423.28

100.00

12,435,960,139.25

100.00

3,623,395,299.87

29.03

3,615,638,775.03

29.03

597,351,688.25

4.78

480,883,448.00

3.87

8,226,839,753.37

65.89

8,292,990,425.38

66.69

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว

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

1.87
37.43

279,280,425.38
4,693,710,000.00

2.25
37.74

1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น

3,320,000,000.00

26.59

3,320,000,000.00

26.70

37,757,681.79

0.30

46,447,490.81

0.36

1.สินทรัพย์รวม

1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

1.3 เงินลงทุน

1.4 สินทรัพย์อื่น
2.หนี้สินรวม

7,731,474,374.40

59.05

7,269,157,232.73

58.45

54,447,005.60

0.44

54,814,978.93

0.44

7,115,974,583.36

56.99

7,150,732,913.10

57.50

120,000,000.00

0.96

81,052,785.44

0.65

63,609,340.70

0.51

3.ทุนของสหกรณ์

5,113,870,048.88

40.95

5,166,802,906.49

41.55

3.1 ทุนเรือนหุ้น

4,046,045,090.00

32.41

4,072,385,690.00

32.75

3.2 ทุนสำรอง

693,715,840.85

5.57

693,715,840.85

5.58

3.3 ทุนสะสม

140,549,034.70

1.13

139,923,134.70

1.13

2.1 เงินกู้ยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.4 หนี้สินอื่น

3.4 อื่นๆ (กำไรรอการจัดสรร)
3.5 กำไรสุทธิ

-

-

-

-

-

-

233,560,083.33

1.86

260,778,240.94

2.09

353,266,143.54

100.00

394,220,434.84

100.00

145,773,178.04

41.27

161,987,595.95

41.09

23,115,065.92

6.54

24,650,501.54

6.25

183,395,433.45

51.91

206,563,204.28

52.40

982,466.13

0.28

1,019,133.07

0.26

119,706,060.21

33.89

133,442,193.90

33.85

5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิก

87,862,466.13

24.88

97,980,089.23

24.85

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

31,843,594.08

9.01

35,462,104.67

9.00

4.รายได้

4.1 ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
4.2 ดอกเบี้ยรับจากให้สหกรณ์อื่นกู้
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.4 รายได้อื่น
5.ค่าใช้จ่าย
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