
      

                                                                             ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  

                                                                                                         ฉบับที ่11/2559 ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2559    

 

                แจ้งมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิายน 2559 
       คณะกรรมการด าเนินการมีมติเหน็ชอบก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ 

           ประจ าปี 2559 ในวันอาทติย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม      
                                                                          อารีกุล หอประชุมสารนิเทศ 50 ปี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

                                                                          กรุงเทพฯ และมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการดงันี(้1)คณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการ 

                                                                          ด าเนินการ เพื่อบริหารจดัการเก่ียวกบัการเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ ประจ าปี  
                                                                                           2560 จ านวน 5 คน ได้แก่ 1) นาย ปริญญา เพ็งสมบตัิ เป็นประธานคณะกรรมการ 
                                                                                          เลอืก นายนารถพงศ์ สนุทรนนท์ เป็นเลขานกุาร  นายเสนอ ชจูนัทร์,  นายวินยั  
                                                                                          กสรัิกษ์ นายประยรู อินสกลุ เป็นกรรมการเลอืกตัง้ฯ (2) คณะกรรมการเตรียมการ 

  ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ประกอบด้วย นายปราโมช ถาวร, นายสรุศกัดิ์  
  นาคสวสัดิ์,นายพเิชษฐ์  วิริยะพาหะ,นายค ารณ พวงมณี และนางดษุณี ดานาพงศ์  
  <<<คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาจัดสวัสดิการเพิ่มให้แก่สมาชกิสมทบแล้วมมีต ิ    

  เห็นชอบให้ความช่วยเหลอืคา่รักษาพยาบาลเฉพาะตวัสมาชกิสมทบ ด้วยโรคและ       
  วิธีการรักษาโรคเช่นเดียวกบัสมาชิกสหกรณ์ โดยจะได้รับคร่ึงหนึง่ของจ านวนที่สมาชิก   
  สหกรณ์ได้รับ (5,000 บาท) คะ่>>> การจ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคนืประจ าปี   

  2559 เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว        
  และเป็นไปตามประกาศฉบบัท่ี 17/2557  ก าหนดให้สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั   
  จ่ายเงินกู้  เงินปันผล เงินเฉลีย่คนื และเงินอื่น ๆ ของสมาชิกที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ เข้า   
  บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์หรือบญัชีเงินฝากอื่น ๆ ท่ีสมาชิกแจ้งความประสงค์  
  ไว้ คณะกรรมการฯ  จงึมีมติเหน็ขอบก าหนดวิธีรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนประจ าปี  
  2559  รวม 4 วิธี ดงันี ้ วิธีที่ 1 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของสมาชิก (บญัชีเงินฝาก 
  ออมทรัพย์สนิมธัยสัถ์หรือบญัชีอื่นท่ีสมาชิกมีอยูก่บัสหกรณ์ฯ) วธีิที่2 โอนซือ้หุ้นเพิ่ม 
  วิธีที่3 โอนช าระหนีข้องสมาชิก และวิธีที่ 4 โอนเข้าฝากบญัชีเงินฝากธนาคารตาม 
  ที่สมาชิกแจ้ง กรณีที่ 4 จะให้เฉพาะสมาชิกบ านาญและไม่มบีัญชีเงนิฝากกบั 

  สหกรณ์ฯ เท่านัน้นะคะ<<< สหกรณ์ฯ จะแจ้งวิธีรับเงินปันผลฯ ให้ทา่นสมาชิกทราบ 
                                                                                          และทา่นสมาชิกต้องตอบกลบัคืนสหกรณ์เพื่อด าเนินการตามความประสงค์ตอ่ไป 
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

อัตราดอกเบีย้เงนิให้กู้                                       อัตราดอกเบีย้เงนิรับฝาก 

 

 

                                                 

          

รายการ จ านวน  
1. จ ำนวนสมำชิก (คน) 
   1.1 สมำชิก 
   1.2 สมำชิกสมทบ  
2. ทุนด ำเนินงำน 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น (บำท) 
   2.2 ทุนส ำรอง (บำท) 
   2.3 ทุนสะสมอ่ืน(บำท)    
   2.4 เงินรับฝำก (บำท) 
3. เงินให้กู้แก่สมำชิก (บำท) 
4. รำยได้ (บำท) 
5. ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
6. ก ำไรสุทธิ (บำท) 

 
6,631 
 329 

 
2,349,764,390.00 
  285,304,466.76  
    12,225,702.51 
2,121,280,474.06  
4,996,009,751.50              
  226,270,725.61                    
96,186,791.03     
128,833,934.58 

ประเภท ร้อยละ/ปี ประเภท ร้อยละ/ปี 

1. เงินกู้ เพื่อการศกึษา 
2. เงินกู้ เพื่อช าระหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกนั 

3. เงินกู้ฉกุเฉิน/เงินกู้สามญั/เงินกู้พิเศษ 

4.25 
1.00                         
5.50 

1. ออมทรัพย์ 

2. ออมทรัพย์สินมธัยสัถ์(ทบต้นทกุ 6 เดือน) 
3. ออมทรัพย์พิเศษ (ทบต้นทกุเดอืน) 
4. ออมทรัพย์พิเศษ (ทวีทรัพย์) 
5. ออมทรัพย์พิเศษ (30ปีมีเงินล้าน) 
6. ประจ า 

1.75 
3.50 
3.00                          
4.00 
4.00 
3.50 

รายงานกิจการประจ าเดือนตุลาคม 2559 



 
 
 
 

                                                                                                    
                    
 

  
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั จะจดัการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ในวนัอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ หอประชมุสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และจดัให้
มีการเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ โดยใช้เคร่ืองลงคะแนนของส านกังานคณะกรรมการเลอืกตัง้ (กกต.) รายละเอียดดงันี ้
               1. หลักเกณฑ์ วธีิการบริหารจัดการและรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ     

ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ประจ าปี 2560 โดยรับสมคัรสมาชิกเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ 
จ านวน 8 คน ผู้ได้รับเลอืกตัง้จะด ารงต าแหนง่ในวาระ 2 ปี นบัแตว่นัเลอืกตัง้ ให้ยื่นใบสมคัรตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ตัง้แต่วันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2559 (ดาวน์โหลดประกาศสหกรณ์และใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ)   

 2. การออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้ 
      ให้สมาชิกที่มาลงทะเบยีนเข้าประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559  
ในวนัอาทิตย์ที่  29  มกราคม 2560  เทา่นัน้มีสทิธิเลอืกตัง้ และห้ามมใิห้ 
สมาชิกลงคะแนนซ า้หรือลงคะแนนแทนกนั สมาชิกคนหนึง่มีสทิธิออกเสยีง 
เลอืกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ได้จ านวน  
8 คน การลงทะเบียนต้องแสดงหลกัฐานอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี ้
ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับลงทะเบียน  
      ก. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัที่หนว่ยงาน 
ต้นสงักดัออกให้ ซึง่มีภาพถ่ายแสดงตนตดิกบับตัรนัน้ด้วย 
      ข. หลกัฐานตามข้อ ก.ที่ถ่ายส าเนาและมีลายมือช่ือรับรอง 
ส าเนา หรือแสดงให้เห็นชดัเจนได้ในหน้าจอโทรศพัท์ถือหรือแทบเลต็ 
    ค. กรณีไม่อาจแสดงหลักฐานตาม ก.หรือ ข.                                                                              
ให้กรรมการเลือกตัง้คนหน่ึงออกหนังสือรับรองตามแบบ                                                                             
ที่สหกรณ์ก าหนด    

               รับสมัครผู้ตรวจสอบกจิการส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31  
ธันวาคม 2560                                                     
               คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์คณะใดประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมคัรตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด ในวนัท าการของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั เลขที่ 20 ในบริเวณส านกัพฒันาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  ถนนพิชยั แขวงดสุติ  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ  10300  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ถงึวนัท่ี 16 ธนัวาคม  
2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะเป็นผู้ยื่นด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดประกาศสหกรณ์ 

และใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ)   
 

 

 

  

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั เลขที ่20 ถนนพิชยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
www.coopofficer.or.th, E-mail: coopcgd@hotmail.com, Facebook: http//www.facebook.com/coopcgd 

โทรศัพท์ : ผู้จดัการ 0-2241-4712 ตอ่ 12, รองผู้จดัการ ตอ่ 26, 
รับ-ฝากเงิน ตอ่ 22-23, บริการสนิเช่ือ ตอ่ 13-16, บริหารหนี ้ตอ่ 18-19,28   อ านวยการสวสัดิการ ตอ่ 27, บญัชี ตอ่ 20  
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