ข่าวสาร สอ.มช.

สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื้อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช.

ปี ที่ 22 ฉบับที่ 12
เดือนธันวาคม 2564

สอ.มช. ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ จำนวน 1 คน
คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชี
ด้านการเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจ สอบ
บัญชีหรือตรวจสอบกิจการ

รับสมัคร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2564

2. ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฏิบัติการ จำนวน 1 คน
คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ โดยต้อง
เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยมาก่อน สามารถนำประสบการณ์ด้าน
บริหารและปฏิบัติการมาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินการบริหารงานของ
สหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม อำนาจหน้าที่ตามประกาศของสหกรณ์

รับสมัคร 10 ธันวาคม 64 - 5 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อ พุธที่ 12 มกราคม 2565

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคที่

www.savingscmu.or.th

จับฉลากหมายเลข ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
กำหนดการเลือกตั้ง ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

งานธรุการ : 0 5394 3652 ต่อ 110-112

การจ่ายเงิน
กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก
อ่านต่อหน้า 3...
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online

รับสมัครผู้ตรวสอบกิจการ
กำหนดวันประชุมหใญ่
การโอนเงินกองทุนรวมใจฯ

1

สารจากประธานกรรมการ

2

การโอนเงินกองทุนรวมใจฯ

3
4

คำถามยอดฮิตจากสมาชิก สอ.มช.
ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 พ.ย. 64
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สารประธานกรรมการ

ผศ. ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

เรียน สมาชิก สอ.มช. ที่เคารพทุกท่าน
ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชี ผมมี 3 เรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้
เรื่องแรก

สืบเนื่องมาจากเดือนที่แล้วคือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ

สอ.มช.

ระเบียบว่าด้วยสรรหากรรมการฯ ซึ่งได้ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ระหว่างรวบรวมและพิจารณาข้อคิดเห็นจากสมาชิก

และ

ขณะนี้อยู่

หลังจากพิจารณาแล้วสหกรณ์จะแจ้งผลการ

พิจารณาให้สมาชิกทราบก่อนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
เรื่องที่สอง

คณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้นในศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ณ สำนักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยกำหนดรูปแบบการประชุมเป็น 2 ระบบคือระบบออนไซต์ และระบบ
ออนไลน์

เพื่อสอดรับกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดควิด-19

ของทางจังหวัด

เชียงใหม่ สำหรับวิธีการ ขั้นตอนการเข้าประชุมสหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
เรื่องที่สาม

สหกรณ์ฯ

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ

จำนวน 1 คน และผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฏิบัติการ จำนวน 1 คน สมาชิกที่มีคุณสมบัติและ
สนใจในงานสหกรณ์ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับ
สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สอ.มช. มีกำไรสุทธิ ประมาณ
288.58 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีบัญชีผลดำเนินงานจะเกินเป้าหมายที่วางไว้ครับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
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การจ่ายเงิน
กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก
ตามประกาศ สอ.มช. เรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือ
สมาชิก พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกกองทุนที่มีสถานะ
1.สมาชิกสามัญ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (1.1)-(1.6)
ที่มีอายุ 61 ปี แ ละเป็นสมาชิกองทุนรวมใจฯ ครบ 8 ปี มีสิทธิ์ได้
รับเงินกองทุนดังนี้
2 สมาชิกสมทบ (ยกเว้นคู่สมรส)
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 34(1.7)-(1.8)
ที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ละเป็นสมาชิกองทุน
รวมใจฯ ครบ 16 ปี
ปีที่

ได้รับเงิน (บาท)

1
2
3
4

1,000
1,500
2,500
3,000

5 ขึ้นไป

4,000

ปีที่

1
2
3
4
5 ขึ้นไป

ได้รับเงิน (บาท)

1,000
2,000
3,000
4,000

5,000

สอ.มช. จะจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุน
รวมใจฯ ที่มีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามเกณฑ์
โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่
มีอยู่ในสหกรณ์ทุกวันที่ 15 และ 31 ของทุกเดือน ขึ้นอยู่กับ
วันครบครอบวันคล้ายวันเกิดดังนี้
1. สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดระหว่างวันที่ 1-15 ของ
เดือนสหกรณ์จะจ่ายเงิน ในวันที่ 15 ของเดือน หรือวันทำการ
สุดท้ายก่อนวันที่ 15
2. สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดระหว่างวันที่ 16 - 31
สหกรณ์จะจ่ายเงินในวันทำการสุดท้ายของเดือน

กำหนดการโอนเงิน
กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก
สอ.มช.กำหนดวันโอนเงินกองทุนรวมใจฯ ให้แก่สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
ที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ตามประกาศหลักเกณฑ์เรื่องหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินกองทุนรวมใจ
ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2563 ดังนี้
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คำถาม
เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ มีความจำเป็นใช้เงิน มีสิทธิ์กู้เงินอะไรได้บ้าง

คำตอบ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ (สมาชิกเดิม) ที่มีเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือน มีสิทธิ์กู้ดังนี้
1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.1 กรณีรับเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือน ๆ ละ ไม่เกิน 10,000.- บาท กู้ฉุกเฉิน ได้วงเงินไม่
เกิน 20,000.- บาท
1.2 กรณีรับเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนเกิน 10,000.- บาท กู้ฉุกเฉิน ได้ไม่เกิน 20 เท่าของ
เงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน
1.3) ผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน
2) เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
2.1) กรณีใช้ทุนเรือหุ้นค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
2.2) กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีมีอยู่ในสหกรณ์
ทั้งนี้ กู้ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด โดยไม่จำกัดอายุของผู้กู้
2.3) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน สามารถกู้ได้ถึงร้อยละ 80 หรือร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
ที่ดินรวมสิ่งก่อสร้าง ผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 75 ปีบริบูรณ์
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ (สมาชิกเดิม) ที่ไม่มีเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือน มีสิทธิ์กู้ดังนี้
1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
-กู้ฉุกเฉิน ได้วงเงินไม่เกิน 15,000.- บาท
-ผ่อนชำระ 12 งวด
2) เงินกู้สามัญ
-โดยใช้ทุนเรือหุ้นค้ำประกัน หรือเงินฝากเป็นหลักประกัน สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือน
หุ้น หรือเงินฝากทีมีอยู่ในสหกรณ์ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด โดยไม่จำกัดอายุของผู้กู้

คำถาม
กรณีจะเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน หรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน แต่ไม่สะดวกมาติดต่อ สอ.มช. ด้วย
ตนเอง สามารถส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบขอเปลี่ยนแปลงหุ้น จากเว็บไซต์ www.savingscmu.or.th
คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร และเลือกแบบฟอร์มต่างๆ และสามารถส่งทางอีเมลสหกรณ์
E-mail:savingscmu@gmail.com ถึงงานบัญชีทะเบียน-หุ้นหนี้
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ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

รายการ

ตุลาคม 64

หน่วย : บาท
%

หน่วย : บาท
พฤศจิกายน 64
%

จำนวนสมาชิก (คน)

12,414 คน

12,416

คน

-สมาชิกสามัญ

11,158 คน

11,177

คน

-สมาชิกสมทบ

1,256 คน

1,239

คน

12,435,960,139.25

100.00

12,638,155,247.65

100.00

3,615,638,775.03

29.03

3,620,038,633.03

28.65

480,883,448.00

3.87

492,910,395.50

3.90

8,292,990,425.38

66.69

8,473,567,501.46

67.05

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว

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

2.25
37.74

238,367,501.46
4,915,200,000.00

1.89
38.89

1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น

3,320,000,000.00

26.70

3,320,000,000.00

26.27

46,447,490.81

0.36

51,638,717.66

0.40

7,269,157,232.73

58.45

7,419,161,503.14

58.71

54,814,978.93

0.44

74,549,186.11

0.59

7,150,732,913.10

57.50

-

-

7,188,203,426.58

56.88

63,609,340.70

0.51

156,408,890.45

1.24

3.ทุนของสหกรณ์

5,166,802,906.49

41.55

5,218,993,774.51

41.29

3.1 ทุนเรือนหุ้น

4,072,385,690.00

32.75

4,097,327,350.00

32.42

3.2 ทุนสำรอง

693,715,840.85

5.58

693,715,840.85

5.50

3.3 ทุนสะสม

139,923,134.70

1.13

139,370,514.70

1.10

-

-

-

1.สินทรัพย์รวม

1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

1.3 เงินลงทุน

1.4 สินทรัพย์อื่น
2.หนี้สินรวม

2.1 เงินกู้ยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.4 หนี้สินอื่น

3.4 อื่นๆ (กำไรรอการจัดสรร)
3.5 กำไรสุทธิ

-

-

-

260,778,240.94

2.09

288,580,038.96

2.27

394,220,434.84

100.00

435,326,633.98

100.00

161,987,595.95

41.09

178,721,543.44

41.05

24,650,501.54

6.25

26,083,635.52

5.99

206,563,204.28

52.40

229,330,655.24

52.68

1,019,133.07

0.26

1,190,799.78

0.27

133,442,193.90

33.85

146,746,595.02

33.71

5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิก

97,980,089.23

24.85

107,720,503.66

24.74

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

35,462,104.67

9.00

39,026,091.36

8.96

4.รายได้

4.1 ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
4.2 ดอกเบี้ยรับจากให้สหกรณ์อื่นกู้
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.4 รายได้อื่น
5.ค่าใช้จ่าย
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