
 

ปีที� ๒๙ ฉบบัที� ๑ ประจาํเดอืนมกราคม ๒๕๖๒ 
 
 

กาํหนดวนัประชมุใหญ่สามญัประจาํปี ����  
วนัศกุรที์� �� มกราคม ���� 

 
 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� ��/���� ไดมี้มติ
กําหนดวนัประชุมใหญ่สามญัประจําปี ���� ในวนัศุกร์ที� �� 
มกราคม ���� ณ หอ้งแคทลียาควีนสิริกิติ� ช ั�น � อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไม้
ประดบั) 

วนัประชุมใหญ่ฯ สมาชิกจะรบัทราบผลการดาํเนินงาน 
ไดร้ว่มกนั 

พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน 
จดัสรรกําไรสุทธิ อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายได ้และ
งบประมาณค่าใชจ้่าย ฯลฯ รวมถึงมีการเลือกตั�งคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์

การเลอืกต ั�งกรรมการ  
“อยา่ลมืนาํบตัรมาแสดง” 

 

เลอืกได ้� คน จากผูส้มคัรรบัการเลอืกต ั�งเป็นกรรมการ � คน ดงันี� 
หมายเลข � อาจารยส์รุะพงษ ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมฯ 
หมายเลข � นางภชัราภรณ ์ จนัตะ๊ คณะผลติกรรมฯ 
หมายเลข � นายสมิุตร  ชยัเขตร ์ คณะบริหารธุรกิจ 
หมายเลข � นางสาวนวิตัิ  ช่างซอ สาํนกังานบริหารและพฒัฯ 
หมายเลข � ผศ. ดร.นโิรจน ์สนิณรงค ์ คณะเศรษฐศาสตร ์

แนะนาํผูส้มคัรกรรมการผูอ้าวุโส 
 

มีผูส้มคัร ไดแ้ก ่นางศิริรตัน ์ พุกกะพนัธุ ์ 
ไม่เกินจาํนวนที�จะเลือกตั�ง สหกรณ์ฯ จะไดน้ําเสนอใหท้ี�

ประชุมใหญส่ามญัประจาํปี ���� เพื�อใหส้มาชิกลงมติเลือกตั�ง 
 

แนะนาํผูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการ 
 

มีผูส้มคัร � คน ดงันี� 
หมายเลข � อาจารย ์ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสาํเร็จ  
หมายเลข � ผศ. ดร.นนัทพรรดิ�  นิตยพงศช์ยั 
ไม่เกินจาํนวนที�จะเลือกตั�ง สหกรณ์ฯ จะไดน้ําเสนอใหท้ี�

ประชุมใหญส่ามญัประจาํปี ���� เพื�อใหส้มาชิกลงมติเลือกตั�ง 
กาํหนดเวลาลงคะแนนและหลกัฐาน 

 

 กาํหนดเวลาลงคะแนนตั�งแต่เวลา ��.��-��.�� น. โดย
ไม่หยุดพกักลางวนั 

 หลักฐานที�แสดงเพื�อใช ้สิทิธิ�ลงคะแนน ได ้แก่ บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรที�มหาวิทยาลัยออกให้ หรือบัตรที�
หน่วยงานราชการออกให ้

 

เบี�ยประกนัสนิเชื�อช่วยลดหย่อนภาษีได ้
 

 

การวางแผนจดัการภาษี เพื�อเตรียมยื�นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ปี ���� ในช่วงต ้นปี ���� ถ้าเราทราบว่ามี
คา่ใชจ้า่ยหรือสิทธิอะไรที�ช่วยลดหย่อนภาษีได ้ก็จะช่วยใหเ้รา
เสยีภาษีนอ้ยลง เราควรจะใชส้ทิธิที�มีอยา่งเต็มที�  

สมาชิกที� กู เ้ งินสหกรณ์ฯ และได ้ทําประกนัสินเชื�อ 
ระยะเวลาคุม้ครองต ั�งแต่ �� ขึ�นไป เบี�ยประกนัสามารถนาํไป
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดเ้ท่าที�จ่ายจริงสูงสุดไม่
เกิ นจํานวน ��� ,���  บ าท  ท ั�ง นี�  ให ้แนบหลักฐ าน
ใบเสร็จรบัเงินเบี�ยประกนัภยั ปี ���� 

 

  
 

 
 ข่าวด ีในรอบปีใกลม้าถงึแลว้ 

 
 

การรบัเงนิปันผลและเฉลี�ยคนืประจาํปี ���� 
 

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเฉลี�ยคืนใหก้บัสมาชิก
โดยเขา้บญัชีเดิมที�รบัโอนในปีที�ผ่านมา หากสมาชิกท่านใดที�มี
ความประสงค์จะเปลี�ยนแปลงเลขที�บญัชีในการขอรบัเงิน ให ้
แจง้ไดที้�สํานกังานสหกรณ์ฯ ภายในวนัศุกร์ที� �� ธนัวาคม 
���� เท่าน ั�น ท ั�งนี�  สามารถเลือกชอ่งทางการรบัเงิน ดงันี�  

 

 ฝากเขา้บญัชีธนาคาร (บญัชี เงินเดือน) โดยมี
ค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร �� บาท 

 ฝากเขา้บญัชขีองสหกรณท์ี�สมาชกิเปิดบญัชไีว ้โดยไม่
มีคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน 

 ส่วนสมาชิกที�ยงัไม่ไดเ้ปิดบญัชีแนะนําใหเ้ปิดบญัชี
เพื�อรบัโอนเงินปันผลและเฉลี�ยคนืเขา้บญัชเีงินฝาก  

 สมาชิกใหม่ที�รบัเงินปันผลและเฉลี�ยคืนเป็นคร ั�งแรก
และมียอดเงินปันผลและเฉลี�ยคืนที�ตํ�ากว่า �� บาท ขอรบัไดที้�
สาํนกังานสหกรณภ์ายหลงัวนัประชมุใหญ่ 

 



ตรวจสอบยอด ปันผล-เฉลี�ยคนื 
ระบบ Maejo Co-op E-Manage 

โครงการสามสมัพนัธ์  
 

 
 

 
 
 

 วนันี�  สหกรณฯ์ จะขอแนะนาํการใชง้านเมนูปัน
ผล-เฉลี�ยคืน ซึ�งสมาชิกสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดถึ้ง 
� ปี โดยมีขั�นตอนง่าย ๆ ดงันี�  
 Login เขา้ใชง้านระบบ (กรณีใชง้านครั�งแรก

ติดต่อขอรบัรหัสผ่านได ้ที�สหกรณ์ หรือหมายเลข 
����) 
 คลิกเมนู ปันผล/เฉลี�คนื  
 หน้า จอจ ะปรากฏข้อ มูล ปันผล -เฉลี� ยคืน 

ยอ้นหลงั � ปี หากสมาชิกตอ้งการรายงานสามารถ 
คลิก เมนู      .    ทางขวาสุดของแตล่ะปีไดเ้ลย 
 คลิก ออกจากระบบ เมื�อไม่ใชง้าน 

 

 ใกล ้ประชุมใหญ่สามัญประจํา ปีแล ้วนะคะ 
สมาชกิทา่นใดตอ้งการทราบยอดปันผล-เฉลี�ยคืนของปี 
���� สามารถขอรบัรหสัผา่นเพื�อทดสอบเขา้ใชร้ะบบได ้
ที�หมายเลขภายใน ���� 

 
 
 
 
เ พื� อ เ ป็นการส่งท ้ายปี เก่ า  ต ้อนร ับ ปี ใหม่ 

สหกรณข์อมอบ “กระเป๋าเดินทางพบัได ้Maejo Co-
op” ใหก้บัสมาชกิที�เขา้รว่มโครงการสามสมัพนัธ ์ดงันี�  
 สมคัรสมาชกิใหม่ 
 เปิดบญัชใีหม่  

 ออมทรพัย ์หรือออมทรพัยพิ์เศษ ตั�งแต ่
���,��� บาท ขึ�นไป คงไวใ้นบญัชอียา่งนอ้ย � เดือน 

 สะสมทรพัย ์�� งวด หรือ �� งวด ตั�งแต ่
�,��� บาท ขึ�นไป 
 รบัเงินกูต้ ั�งแต ่���,��� บาท ขึ�นไป 

 
สาํหรบั ��� คนแรก หรอืจนกว่าของที�ระลกึจะหมด 

 

รบีมีไว ้ง่ายต่อการพกพา 
หาเกบ็ไว ้เหมาะต่อการท่องเที�ยว

 
นาํเงนิปันผลและเฉลี�ยคืนมาซื�อหุน้ 

  
ใชส้ทิธิไดปี้ละคร ั�งเดียวเทา่นั�น สาํหรบัสมาชกิที�กาํลงัมองหาชอ่งทางการออมเงินที�ใหผ้ลตอบแทนสูง สหกรณ์

เปิดโอกาสใหส้มาชิกนาํเงินปันผลและเฉลี�ยคืนมาซื�อหุน้เพิ�มไดน้อกเหนือจากการสะสมรายเดือนไดสู้งสุด ��,��� บาท 
โดยปัดเศษเป็นหลกัพนั ไดต้ ั�งแต่ภายหลงัวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� ภายในวนัพฤหสับดีที� �� กุมภาพนัธ ์
���� นี�  เทา่นั�น 
 

ออมหุน้ ลงทุนสบายใจ รบัผลตอบแทนสงูทุกปี 
 

 
ข่าวจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สสอค. และ สส.ชสอ. 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหค์รูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณส์มาชิกของชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) กาํลงัเปิดรบัสมคัรสมาชิกทั�ง � กอง โดยมีเงินสงเคราะหศ์พกองละประมาณ ���,��� บาท ทั�งนี�  การ
จ่ายเงินสงเคราะหท์ ั�ง � กอง สมาคมฯ จะคาํนวณจากจาํนวนสมาชิกในขณะที�เสียชีวิตคูณดว้ยอตัราการจ่ายเงินสงเคราะหต์่อราย
สาํหรบัเดือนตุลาคม ���� มีสมาชิก ดงันี�  

รายการ สสอค. สส.ชสอ. 
เสียชีวติ ��� ราย ��� ราย 
ลาออก 19 ราย �� ราย 
จาํนวนสมาชิกเขา้ใหม ่ 1,974 ราย �,��� ราย 
รวม จาํนวนสมาชิกประจาํเดือนตุลาคม 285,894 ราย ���,��� ราย 
อตัราคา่สงเคราะหต์อ่ศพ �.�� บาท �.��� บาท 
เงินสงเคราะห ์ ���,��� บาท ���,��� บาท 

 


