ข่าวสาร สอ.มช.
สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื้อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ปั นผลกำไร ก้าว คู่มช.
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2565

สวัสดีปี ๒๕๖๕
ขอให้สมาชิกมีความสุข
ตลอดปีและตลอดไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2564
(กำหนดมาตรฐานสหกรณ์ เป็น 2 ระดับ คือผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
เป็นสหกรณ์

ระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์
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สารจาก
ประธานกรรมการ
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การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2564

หน้่า 4
คำถามยอดฮิต
จากสมาชิกสหกรณ์
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ผลการดำเนินงาน
ประจำเดือน ธันวาคม 64

สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

ประธานกรรมการดำเนินการ
เรียน สมาชิกทุกท่านครับ

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ

ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด (สอ.มช.) ได้ดำเนินงานมาครบรอบปีบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อีกวาระหนึ่ง

ผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ต้องขอขอบคุณสมาชิกทั้งหลายที่ให้

ความไว้วางใจ ใช้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งเงินฝากและเงินให้กู้ยืม ทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง
ขณะนี้ งบการเงินได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้ว มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 12,448
สามัญ จำนวน 11,208 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 1,240 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 4,123.58

คน ประกอบด้วย สมาชิก
ล้านบาท ทุนสำรอง จำนวน

694.45 ล้านบาท ทุนดำเนินงาน 12,797.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 298.80 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้

คณะ

กรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาจ่ายเงินผลให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 5.80 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในสภาพการณ์ที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากในตลาดการเงินอยู่ในระดับต่ำ และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 12.50 เพิ่มขึ้น 0.5 จากปีที่แล้ว เพื่อเป็นการ
บรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่ายของสมาชิก
สอ.มช.กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มช. (ITSC) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด จึงกำหนดการประชุมเป็น 2 ระบบคือ ON-LINE และ ON-SITE
ผ่านระบบ ZOOM

สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม (ON-SITE)

สอ.มช. สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าห้อง

ประชุม จำนวน 200 คน โดยจะเปิดให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนรายละเอียด
จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบต่อไป
ผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลักการดำเนินงานที่ดีของสหกรณ์จะต้องไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไรสูงสุด แต่ควรจะมุ่งเน้นในเรื่อง
ของความมั่นคง ความโปร่งใส สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของสมาชิก และสังคมรอบข้างด้วย นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ควร
สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น

ดอกเบี้ยเงินกู้ก็ควรต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ยควรเป็นไปตาม

ตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจ การดำเนินงานของ สอ.มช. ในอนาคตข้างหน้า ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีอะไรแน่นอนจะต้องเป็นไป
อย่างระมัดมัดระวัง มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ
เนื่องในโอกาสที่ผมจะพ้นจากตำแหน่ง หลังการประชุมใหญ่ฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้

ผมขอขอบคุณคณะ

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และรวมถึงสมาชิก ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน
และมีส่วนร่วมทำให้ สอ.มช.มีความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)
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ประธานกรรมการดำเนินการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ตามวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
เนื่องด้วย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดังนั้น เพื่อลดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม สอ.มช. และเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ศคบ. คณะ
กรรมดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่
17/2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติให้จัดการ
ประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อ
รองรับสมาชิกที่ต้องการประชุมออนไลน์ และจัด
ประชุมแบบ ON-SITE ให้แก่สมาชิกที่ต้องการเข้า
ร่วมประชุมในห้องประชุม ณ ห้องประชุมสำนัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มช.

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

1-9 ก.พ. 65
เปิ ดให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ
ทางออนไลน์ ได้ 2 ช่องทาง

ON-LINE

หรือ
ON-SITE
จำกัดจำนวน 200 ที่นั่ง

สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมฯ จะได้ รับข้าวกล้อง
แพ็คสูญญากาศ ขนาด 2 กก.
และ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 500
บาท จำนวน 100 รางวัล

สอ.มช. จะส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ
ปี 2564 ให้สมาชิกทุกท่าน สำหรับเอกสารประกอบ
การประชุมฯ ให้สมาชิกสแกน QR-CORD (ปรากฎ
ในหนังสือเชิญประชุมฯ) หรือ คลิ๊กอ่านที่เว็บไซต์
สหกรณ์ www.savingscmu.or.th
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Q: เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทต้องทำอย่างไร และจะได้ผลประโยชน์ได้อะไรบ้าง?
A: : ทายาทติดต่อ สอ.มช. งานบัญชีทะเบียนหุ้น-หนี้ เพื่อขอรับผลประโยชน์ดังนี้
1. ทุนเรือนหุ้น : ตามจำนวนคงเหลือก่อนสมาชิกเสียชีวิต
2. เงินฝาก : ทุกประเภท ทุกบัญชีที่สมาชิกเปิดไว้กับ สอ.มช. ยอดเงินตาม
จำนวนคงเหลือก่อนเสียชีวิต
3. ค่าช่วยเหลือการศพ: คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิกคูณด้วย 1,500.- บาท
4. กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก : คำนวณจากสิทธิของสมาชิกตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ จ่ายให้ทายาทตามที่
สมาชิกได้ระบุไว้
5. เงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืน : จะได้รับหลังจากประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีของปีที่สมาชิกเสียชีวิต
เอกสารที่ต้องเตรียม คือ
1.สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต จำหน่าย "ตาย"
4.สำเนาบัตรประชาชนของทายาท
5.สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
6.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีเป็นคู่สมรสของสมาชิกผู้เสียชีวิต
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของทายาท

6 ชุด
6 ชุด
6 ชุด
6 ชุด
6 ชุด
3 ชุด
6 ชุด
2 ชุด

Q: ใครคือทายาท ?

A:

กรณีที่ 1 : สมาชิกผู้เสียชีวิตได้เขียนพินัยกรรมไว้กับ สอ.มช. ดังนั้น สอ.มช.จะจ่ายผลประโยชน์แก่ทายาทดังกล่าว
กรณีที่ 2 : สมาชิกผู้เสียชีวิตไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้กับ สอ.มช. ดังนั้น ทายาทตามกฎหมาย สามารถดำเนินการดังนี้
1.แต่งตั้งผู้จัดการมรดก วิธีนี้ทายาทจะต้องดำเนินการเองทั้งหมด เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงนำหลักฐาน
มาขอรับผลประโยชน์
2.สอบสวนทายาท วิธีนี้ สอ.มช.จะออกหนังสือสอบสวนทายาท เพื่อให้ทายาทไปยื่นต่อนายอำเภอ
ตามทะเบียนบ้านของทายาท เมื่อเรียบร้อยแล้วทายาทนำหลักฐานมาขอรับผลประโยชน์คืน
สอ.มช จะจ่ายผลประโยชน์ตามหนังสือสอบสวนทายาท

Q: สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเขียนพินัยกรรมธรรมดา และกองทุนรวมใจฯ ได้อย่างไรบ้าง?
A:

สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://savingscmu.or.th หรือ ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
ผ่าน Application : CMU COOP

Q: หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการเขียนพินัยกรรม ทำอย่างไร ?
A: ติดต่อทางสหกรณ์ฯ เพื่อเขียนพินัยกรรมธรรมดา และกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก
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ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

หน่วย : บาท
รายการ

%

พฤศจิกายน 64

หน่วย : บาท
ธันวาคม 64

%

จำนวนสมาชิก (คน)

12,416

คน

12,448 คน

-สมาชิกสามัญ

11,177

คน

11,208

คน

-สมาชิกสมทบ

1,239

คน

1,240

คน

12,638,155,247.65

100.00

12,797,964,245.00

100.00

3,620,038,633.03

28.65

3,627,190,367.69

28.35

492,910,395.50

3.90

747,648,800.75

5.84

8,473,567,501.46

67.05

8,373,650,018.53

65.43

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว

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

1.89
38.89

251,950,018.53
4,801,700,000.00

1.97
37.52

1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น

3,320,000,000.00

26.27

3,320,000,000.00

25.94

51,638,717.66

0.40

49,475,058.03

0.38

7,419,161,503.14

58.71

7,542,785,357.12

58.94

74,549,186.11

0.59

83,381,053.63

0.65

7,188,203,426.58

56.88

7,235,329,023.75

56.53

145,000,000.00

1.13

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

-

156,408,890.45

1.24

79,075,279.74

0.62

3.ทุนของสหกรณ์

5,218,993,774.51

41.29

5,255,178,887.88

41.06

3.1 ทุนเรือนหุ้น

4,097,327,350.00

32.42

4,123,585,300.00

32.22

3.2 ทุนสำรอง

693,715,840.85

5.50

694,458,001.73

5.43

3.3 ทุนสะสม

139,370,514.70

1.10

138,333,074.70

1.08

-

-

2.4 หนี้สินอื่น

3.4 อื่นๆ (กำไรรอการจัดสรร)
3.5 กำไรสุทธิ
4.รายได้

4.1 ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
4.2 ดอกเบี้ยรับจากให้สหกรณ์อื่นกู้
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.4 รายได้อื่น
5.ค่าใช้จ่าย

5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิก
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

288,580,038.96

2.27

298,802,511.45

2.32

435,326,633.98

100.00

478,153,161.91

100.00

178,721,543.44

41.05

195,913,712.87

40.97

26,083,635.52

5.99

27,900,634.39

5.84

229,330,655.24

52.68

252,814,591.10

52.87

1,190,799.78

0.27

1,524,223.55

0.32

146,746,595.02

33.71

179,350,650.46

37.51

107,720,503.66

24.74

117,806,486.77

24.64

39,026,091.36

8.96

61,544,163.69

12.87
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