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จัดทำโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด
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เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ที่รักทุกท่าน
วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บั น อยู่ ใ นสภาวะถดถอย การลงทุ น ได้ ผ ลตอบ
แทนน้ อ ย และมี ค วามเสี่ ย งสู ง ประกอบกั บ ปี นี้ เ งิ น ที่
สหกรณ์น าไปลงทุ น ไว้ ครบก าหนด ประมาณ 400 ล้ าน
บาท แต่หาที่ลงทุนที่เชื่อมั่นได้ไม่ค่อยมีเลย ดังนั้นในช่วงนี้
เงินจึงเกินสภาพคล่องมาก จาเป็นต้องขอลดการถือหุ้นเพิ่ม
รายเดือนและถือหุ้นพิเศษไปก่อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
หากสภาวะเศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น จะให้ ส มาชิ ก ถื อ หุ้ น เพิ่ ม ได้
ตามเดิมและได้มีการปรับค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกดังนี้
1. สมาชิกแต่ละคนอาจขอถือหุ้นรายเดื อนใน
อั ตราที่ สู งกว่ าอั ตราที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ยบสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากัด ว่าด้วยการ
ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลตามหุ้น พ.ศ. 2562 ได้ แต่จะ
ขอถือหุ้นรายเดือนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน
ของตนไม่ได้
2. สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนเกินกว่าร้อยละ 5
ของเงินได้รายเดือนของตน สหกรณ์จะปรับลดอัตราการถือ
หุ้นรายเดือนลงให้เหลือในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินได้
รายเดือนของตน
3. สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนเกินกว่าอัตราที่
กาหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จากัด ว่าด้วยการถือหุ้นและการจ่ายเงินปัน
ผลตามหุ้น พ.ศ. 2562 หากประสงค์จะขอปรับลดอัตรา
การถือหุ้นรายเดือนลง ให้แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
4. ให้งดการรับซื้อหุ้นเพิ่ม เว้นแต่การซื้อหุ้น
เพิ่มจากการกู้เงินตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์
ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ม ส ธ . จ า กั ด ที่ ใช้
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) สามารถดาวน์
โหลด แอบพลิเคชั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.ได้ที่ App
Store ชื่ อ "STOU COOP" ส่ ว นสมาชิก ที่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถดาวน์โหลด
แอบพลิเคชั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ได้ที่ Play store
ชื่อ "STOU COOP" สมาชิกทุกคนต้อง "สมัครใช้บริการ" ด้วย
แอบพลิ เคชั่นก่อนนะครับ สหกรณ์กาลั งพัฒนาระบบอยู่ 3
ระยะ (เฟส)
เฟสที่ 1 ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้
เฟสที่ 2 จะให้สมาชิกทาธุรกรรม ฝากเงิน ถอนเงิน กู้เงิน
และทาธุรกรรมอื่นๆ ผ่านมือถือ
เฟสที่ 3 จะเชื่อมโยงระบบกับธนาคารกรุงไทย สมาชิก
สามารถโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ไปธนาคาร หรือโอนเงินจาก
บัญชีธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ครับ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จากัด ที่ใช้
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (IOS) สามารถ
ดาวน์โหลด แอบพลิเคชั่น ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.ได้ที่
App Store ชื่อ Stou coop ส่วนสมาชิกที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถดาวน์โหลด
แอบพลิเคชั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ได้ที่ Play store
ชื่อ "Stou coop" โปรด "สมัครใช้บริการ" ก่อนนะครับ
สิงหราช สังข์อยุทธ์
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ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์ (10)
ออมทรัพย์เกษียณสุข (18)
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี (21)
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี (91)
เงินฝากเพื่อการศึกษา
เพื่อการศึกษา 36 เดือน (14)
เพื่อการศึกษา 60 เดือน (15)
เพื่อการศึกษา 120 เดือน (16)
ประเภทเงินกองทุน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จากัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ไม่ถึง 3
เผื่อเรียก
เดือน
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
24 เดือน
1.00
1.25 ฝากเท่า ๆ กันทุกเดือน ตั้งแต่ 100 ไม่เกิน 1,000 ปิดบัญชีเมื่อเกษียณอายุ
0.50
0.50
0.50
1.25
0.50
0.50
0.50
1.25
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
36 เดือน
60 เดือน
120 เดือน
0.50
0.50
1.00
1.75
0.50
0.50
1.00
1.75
2.25
0.50
0.50
1.00
1.75
2.25
2.75
อัตราดอกเบี้ย
กองทุนละ
ต่อปี

กองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (12)
- 700.00
กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ (11)
1.00 2,500.00
ประเภทโครงการพิเศษ
โครงการวันออมแห่งชาติ (เงินฝากออมทรัพย์แบบกาหนดวงเงิน) (94)
ตั้งแต่

1,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท

สูงสุด

ความคุ้มครองต่อ 1 กองทุน
เสียชีวิตปกติ
อุบัติเหตุ
14
10,000
100,000
14
10,000
100,000
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
(ร้อยละต่อปี)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.50

ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท

1.75

ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท

2.00

ตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป

1.00

คำคม คมคำ

เก็บเงินเป็นแสน แค่แบ่งออมเดือนละนิดก็มดี ี
สมาชิกสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่ตู้รับ
ความคิดเห็น ที่สหกรณ์ หรือคณะกรรมการ
ได้โดยตรง

รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการศึกษาและพัฒนา
นายประทีป พงษ์สวัสดิ์ บรรณาธิการ
น.ส.ศิริมา ก่อกาลัง หัวหน้าฝ่ายสานักงาน จัดรูปเล่ม

