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การประชุมใหญ่สามัญ
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ผลการดําเนินงาน

ประจําเดือน  ธันวาคม 64          



เรยีน สมาชกิทุกท่านครับ

                             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  คน ประกอบด้วย สมาชิก

สามัญ จํานวน 11,208 คน และสมาชิกสมทบ จํานวน 1,240 คน มีทุนเรือนหุ้น จํานวน 4,123.58   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

ดอกเบี้ยเงินฝากในตลาดการเงินอยู่ในระดับตํ่า 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  

     ผมขอเน้นยํ้าอกีครั้งหนึ่งว่าหลักการดําเนนิงานที่ดขีองสหกรณจ์ะต้องไม่มุ่งเน้นการแสวงหากําไรสูงสุด แต่ควรจะมุ่งเน้นในเรื่อง

ของความมั่นคง ความโปร่งใส สวัสดกิาร ความเปน็อยู่ของสมาชกิ และสังคมรอบข้างด้วย  นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากกค็วร

สูงกว่าสถาบันการเงนิอื่น  ดอกเบี้ยเงนิกู้กค็วรตํ่ากว่าสถาบันการเงนิอื่น อย่างไรกต็ามการกําหนดอัตราดอกเบี้ยควรเปน็ไปตาม

ตลาดการเงนิและภาวะเศรษฐกจิ  การดําเนนิงานของ สอ.มช. ในอนาคตข้างหน้า ภายใต้สถานการณท์ี่ไม่มอีะไรแน่นอนจะต้องเปน็ไป

อย่างระมัดมัดระวัง มคีวามยืดหยุ่นและพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ

     เนื่องในโอกาสที่ผมจะพ้นจากตําแหน่ง หลังการประชุมใหญ่ฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ ์ 2565 ที่จะถงึนี ้  ผมขอขอบคุณคณะ

กรรมการดําเนนิการ ชุดที่ 47  ที่ปรกึษา  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้สอบบัญช ี ฝ่ายจัดการ และรวมถงึสมาชกิ ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน

และมสี่วนร่วมทําให้ สอ.มช.มคีวามเจรญิก้าวหน้า และมคีวามมั่นคงมาจนถงึทุกวันนี ้

           

                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ)

                                                                                         ประธานกรรมการดําเนนิการ   
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สาร
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั  กาญจนการุณ
ประธานกรรมการดําเนินการ

สวัสดปีใีหม่ 2565



วนัศกุรท์ี� 11  กมุภาพันธ ์2565
เวลา 13.00 -16.00 น. 

ณ สํานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITSC) 

                      การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ดังนั�น เพื�อลดจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม สอ.มช.  และเป�นไปตาม
มาตรการป�องกันการแพร่ระบาดของ ศคบ.  คณะ
กรรมดําเนินการในคราวประชุมครั�งที� 17/2564
วันที� 26 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติให้จัดการ
ประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เพื�อ
รองรับสมาชิกที�ต้องการประชุมออนไลน์  และจัด
ประชุมแบบ ON-SITE  ให้แก่สมาชิกที�ต้องการเข้า
ร่วมประชุมในห้องประชุม ณ ห้องประชุมสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มช. 

การประชุมใหญ่สามัญประจําป ี2564

ตามวิถชีวิีตใหม่ (NEW NORMAL)

รูปแบบออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM 

เป� ดใหแ้จง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมใหญฯ่ 
ทางออนไลน ์ได ้ 2  ชอ่งทาง

ON-LINE
ON-SITE

จาํกดัจาํนวน 200 ที�นั�ง

1-9 ก.พ. 65

หรอื

 สมาชิกที�ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมฯ จะได้  รับข้าวกล้อง
แพ็คสูญญากาศ ขนาด 2 กก.   
 และ มีสิทธิ�ลุ้นรับรางวัล 500 
 บาท จํานวน 100 รางวัล 

 สอ.มช.                จะสง่หนังสือเชิญประชุมใหญส่ามัญประจํา
ป� 2564 ให้สมาชิกทุกท่าน สาํหรบัเอกสารประกอบ
การประชุมฯ ใหส้มาชิกสแกน QR-CORD  (ปรากฎ
ในหนังสือเชิญประชุมฯ)  หรือ คลิ�กอ่านที�เว็บไซต์
สหกรณ ์ www.savingscmu.or.th 

เนื�องด้วย
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1.สําเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต                                                     6 ชุด
2.สําเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต                                                 6 ชุด
3.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต จําหนา่ย "ตาย"                          6 ชุด
4.สําเนาบัตรประชาชนของทายาท                                                     6 ชุด
5.สําเนาทะเบียนบ้านของทายาท                                                        6 ชุด
6.สําเนาทะเบียนสมรส กรณีเป�นคู่สมรสของสมาชิกผู้เสียชีวิต          3 ชุด
7.สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถ้ามี)                                                       6 ชุด
8.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของทายาท                                        2 ชุด
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เมือ่สมาชิกเสียชีวิต  ทายาทต้องทําอยา่งไร และจะได้ผลประโยชนไ์ด้อะไรบ้าง?

: ทายาทติดต่อ สอ.มช. งานบัญชีทะเบียนหุ้น-หนี� เพื�อขอรับผลประโยชน์ดังนี�
ทุนเรือนหุ้น : ตามจํานวนคงเหลือก่อนสมาชิกเสียชีวิต
เงินฝาก : ทุกประเภท ทุกบัญชีที�สมาชิกเป�ดไว้กับ สอ.มช. ยอดเงินตาม
จํานวนคงเหลือก่อนเสียชีวิต
ค่าชว่ยเหลือการศพ: คํานวณตามอายุการเป�นสมาชิกคูณด้วย 1,500.- บาท
กองทุนรวมใจชว่ยเหลือสมาชิก : คํานวณจากสิทธิของสมาชิกตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนรวมใจชว่ยเหลือสมาชิก ซึ�งสหกรณ์ฯ จ่ายให้ทายาทตามที�
สมาชิกได้ระบุไว้
เงินป�นผลและ/หรือเงินเฉลี�ยคืน : จะได้รับหลังจากประชุมใหญส่ามัญ
ประจําป�ของป�ที�สมาชิกเสียชีวิต

1.
2.

3.
4.

5.

เอกสารที�ต้องเตรยีม คือ

Q: ใครคือทายาท ?

กรณทีี� 1 : สมาชิกผู้เสยีชวิีตได้เขยีนพนัิยกรรมไว้กับ สอ.มช. ดังนั�น  สอ.มช.จะจ่ายผลประโยชน์แก่ทายาทดังกล่าว
กรณทีี� 2 : สมาชกิผูเ้สยีชีวิตไมไ่ด้เขยีนพนัิยกรรมไว้กับ สอ.มช. ดังนั�น ทายาทตามกฎหมาย สามารถดําเนนิการดังนี�
                 1.แต่งตั�งผูจั้ดการมรดก วิธนีี�ทายาทจะต้องดําเนนิการเองทั�งหมด เมื�อเรยีบรอ้ยแล้วจึงนาํหลักฐาน
                    มาขอรบัผลประโยชน์
                 2.สอบสวนทายาท วิธนีี� สอ.มช.จะออกหนงัสอืสอบสวนทายาท เพื�อใหท้ายาทไปยื�นต่อนายอําเภอ
                    ตามทะเบียนบ้านของทายาท เมื�อเรยีบรอ้ยแล้วทายาทนาํหลักฐานมาขอรบัผลประโยชนคื์น
                    สอ.มช จะจ่ายผลประโยชน์ตามหนงัสอืสอบสวนทายาท

A:

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเขียนพินัยกรรมธรรมดา และกองทุนรวมใจฯ ได้อยา่งไรบ้าง?Q:

A:
สามารถตรวจสอบผา่นเว็บไซต์ https://savingscmu.or.th หรือ ดาวน์โหลดเพื�อตรวจสอบรายละเอียด
ผา่น Application : CMU  COOP

หากตรวจสอบแล้วไมพ่บข้อมูลการเขียนพินัยกรรม ทําอยา่งไร ?Q:

A: ติดต่อทางสหกรณ์ฯ เพื�อเขียนพินัยกรรมธรรมดา และกองทุนรวมใจชว่ยเหลือสมาชิก

Q:

A:



-สมาชิกสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชิกกู้                                                 
1.2 เงินให้สหกรณ์อื�นกู้                                                          
1.3 เงินลงทุน                                                                

2.หนี�สนิรวม                                                                      

2.1 เงินกู้ยืม                                                                    

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก                             
2.3 ตั�วสัญญาใช้เงิน                                                         
2.4 หนี�สินอื�น                                                                  

3.ทนุของสหกรณ์                                                           

3.1 ทุนเรือนหุ้น                           

3.2 ทุนสํารอง                                                         
3.3 ทุนสะสม                                                    
3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                          -                                -                                  -                             -  
3.5 กําไรสุทธ ิ            

4.รายได้                                                                     

4.1 ดอกเบี�ยรับจากให้สมาชิกกู้                   
4.2 ดอกเบี�ยรับจากให้สหกรณ์อื�นกู้                
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                    
4.4 รายได้อื�น

5.ค่าใช้จ่าย                                                                  

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชิก                           
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                     

ผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงาน
สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาํกดั

รายการ % %
หนว่ย : บาท

จํานวนสมาชกิ (คน)

-สมาชิกสมทบ                                                                                                   

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร                                          
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั�นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ/์สหกรณ์อื�น

1.4 สนิทรพัยอื์�น                                                     
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หนว่ย : บาท

100.00 100.00

3,627,190,367.69 28.35
 5.84

8,373,650,018.53 65.43
251,950,018.53 1.97

4,801,700,000.00 37.52
3,320,000,000.00 25.94

49,475,058.03 0.38

7,542,785,357.12 58.94

83,381,053.63

7,235,329,023.75 56.53

79,075,279.74 0.62

5,255,178,887.88 41.06

4,123,585,300.00 32.22

694,458,001.73 5.43
138,333,074.70 1.08

298,802,511.45 2.32

478,153,161.91 100.00

195,913,712.87 40.97
27,900,634.39 5.84

252,814,591.10 52.87
1,524,223.55 0.32

37.51

117,806,486.77 24.64
61,544,163.69 12.87

คน คน                          
คน                          คน

คน คน                          

0.65

100.00

12,416

11,208
1,240

12,797,964,245.00

179,350,650.46

พฤศจกิายน 64

11,177
1,239

12,638,155,247.65

3,620,038,633.03
492,910,395.50

8,473,567,501.46
238,367,501.46

4,915,200,000.00
3,320,000,000.00

51,638,717.66

7,419,161,503.14

74,549,186.11

7,188,203,426.58

156,408,890.45
-

5,218,993,774.51

4,097,327,350.00

693,715,840.85
139,370,514.70

288,580,038.96

435,326,633.98

178,721,543.44
26,083,635.52

229,330,655.24
1,190,799.78

146,746,595.02

107,720,503.66
39,026,091.36

28.65
3.90

67.05
1.89

38.89
26.27

8.96
24.74

33.71

0.27
52.68
5.99

41.05

2.27

1.10
5.50

32.42

41.29

1.24
-

56.88
0.59

58.71

0.40

ธนัวาคม  64

12,448

747,648,800.75

145,000,000.00 1.13


