พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู โรงเรียนราษฎร์ทั่วราชอาณาจักร ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓

“ ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อย เท่าไรก็จะต้องอดทน เพื่อ
พิสูจน์ว่าครูนเี้ ป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถา้ ครูไม่ตงั้ ตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทาตัวเป็นผู้ใหญ่
เด็กจะเคารพได้อย่างไร”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

http://www.cctscc.com e-mail: cctscc@hotmail.com โทร เงินกู้ 0-3851-1214 ,08-9744-8566 ธุรการ 08-7601-2229
ฌสอ.ฉช.(ฌาปนกิจ) 09-4494-6827 สสอค.(ครูไทย) 09-4494-6829-30 สส.ชสอ.(ชุมนุม) 09-4494-6828 โทรสาร. 0-3881-4332

เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับสิงหาคม 2559

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
84 พรรษา
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการดาเนินการ อนุกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่
และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนาฝาก
มายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของใคร
โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

การออมในสหกรณ์
สหกรณ์เป็นองค์กรการเงินภาคประชาชน ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก ด้วยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
การออมเงินในสหกรณ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเจตนาฝึกนิสัยสมาชิกให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง ด้วย
วิธีการเก็บออมเงินไว้ในสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของชีวิตแล้วสหกรณ์นาเงินออมดังกล่าวมารวมกันเป็น
เงินทุนดาเนินงานของสหกรณ์ ทาธุรกิจให้บริการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกที่มารวมกันเป็น
สหกรณ์ เช่น การให้เงินกู้ไปบรรเทาความเดือดร้อนหรือจาเป็นในการประกอบอาชีพ ลงทุนทาธุรกิจ ใช้จ่าย
ในครัวเรือน จัดหาสินค้า วัสดุอุปกรณ์มาบริการสมาชิก หรือรวบรวมผลผลิตของสมาชิกไปจาหน่าย เป็น
ต้น ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างหมู่สมาชิกในสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งลาพังเพียงคนเดียวไม่สามารถทาได้สาเร็จ ดังนั้น หากสหกรณ์
สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนทาธุรกิจของสหกรณ์ได้ ผลประโยชน์จะเกิดกับสมาชิก
สูงสุด กล่าวคือ สมาชิกจะมีเงินออมสาหรับไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิตหรือยามเดือดร้อนจาเป็น มีรายได้เพิ่มจากดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนของ เงินออมนั้น มีฐานะ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทางหนึ่ง ส่วนสหกรณ์ก็มีความมั่นคงจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เองทาให้ได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงภายนอกต่า เงินออมของสมาชิกอาจใช้เป็นหลักประกันการกูเ้ งินหรือการให้สินเชื่อของสหกรณ์ได้ จึงช่วยลดภาระของผู้ค้าประกัน สมาชิกสานึกใน
ความเป็นเจ้าของสนใจดูแลติดตามผลการดาเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น สหกรณ์จึงควรให้ความสาคัญส่งเสริมการออมเงินในหมู่สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การสะสมเงินค่าหุ้น การถือหุ้นเป็นการลงทุนทางธุรกิจ แต่ในสหกรณ์การถือหุ้นเป็นวิธีออมเงินรูปแบบหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการออมเชิงบังคับโดยข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์เอง เพื่อฝึกการจัดระเบียบและบริหารการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก ผลตอบแทน คือ เงินปันผล จากการจัดสรรกาไรสุทธิ รายได้จากเงินปันผล
ตามหุ้นในสหกรณ์ สมาชิกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับวิธีการระดมเงินค่าหุ้น สหกรณ์แต่ละประเภทกาหนดไว้ในข้อบังคับ
2. การรับเงินฝาก การรับเงินฝากจากสมาชิก เป็นจุดมุ่งหมายและกิจกรรมหลักที่สาคัญของสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนที่ได้มาโดยไม่ต้องมีหลักประกัน และเสีย
ดอกเบี้ยในอัตรา ที่ต่าเมื่อเทียบกับการกู้เงินจากแหล่งภายนอกอื่น ๆ ผู้บริหารสหกรณ์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกนาเงินมาฝาก
ด้วยความ “สมัครใจ” ซึ่งแตกต่างจากระดมทุนเรือนหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ที่ยังมีเงินทุนดาเนินงานไม่เพียงพอ ควรเร่งระดมเงินฝากให้มากยิ่งขึ้น โดยการ
ปรับตัว กลยุทธ์ และเปิดเกมรุกอย่างจริงจังต่อเนื่อง สิ่งที่ควรให้ความสาคัญควบคู่กบั การระดมเงินฝาก คือ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมโปร่งใส มีเครื่องมือที่ทันสมัยสาหรับใช้ในการบริหารและบริการสมาชิก เกิดความถูกต้องแม่นยาอานวยความสะดวก รวดเร็ว สร้างความเชื่อถือ
และประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ (ขอขอบคุณที่มา : http://mofcoop.mof.go.th/)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนสิงหาคม 2559 1.นายบัณฑิตย์ ปายะนันทน์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 43,010 บาท

เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน สิงหาคม 2559

1.นายมาณู คงเพ็ง ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,558 บาท
2.นายบัณฑิตย์ ปายะนันทน์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,512 บาท
จานวนสมาชิก ฌสฉ.ฉช .ทั้งหมด 4,276 ราย
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน สิงหาคม 2559
1.นายมาณู คงเพ็ง ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,063 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 254,012 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.37 บาท
เปิดรับสมัคร สมาชิก+คูส่ มรส อายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดตั้งแต่พ.ศ.2509)
รับสมัครตั้งแต่ 1-30 สิงหาคม 2559 (ได้รับสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2559)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน สิงหาคม 2559 ไม่มี
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 2,539 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 236,034 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.55 บาท

เปิดรับสมัคร สมาชิก+คู่สมรส อายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดตั้งแต่พ.ศ.2501และ2502)
รับสมัครตั้งแต่ 1-30 สิงหาคม 2559 (ได้รับสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2559)
คณะผู้จัดทา
นายบัญชา เกษมสุข

ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
นายธงชัย นพฤทธิ์
นายอัฐพล มาลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดา
นายวีระ กาญจนสายทอง

นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกออกจากงานประจา
สมาชิกทราบหรือไม่ สหกรณ์ของเรามีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกออกจากงานประจา ด้วยความมุ่งหมายทีจ่ ะมอบหลักประกันและความ
มั่นคง เมื่อถึงเวลาที่สมาชิกต้องออกจากงานประจา สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้ ได้แก่ สมาชิกที่เกษียณอายุ,ตาย สหกรณ์จ่ายให้ 500
บาทคูณจานวนปีทเี่ ป็นสมาชิก หรือออกจากงานด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น เกษียณก่อนกาหนด สหกรณ์จ่ายให้ 300 บาท คูณจานวนปีที่เป็นสมาชิก
หรือ ถ้ายังไม่ขอรับจะรอจนอายุครบ 60 ปี สหกรณ์ จะจ่ายให้ 500บาทคูณจานวนปีที่เป็นสมาชิก เนื่องจากระเบียบนี้เริม่ ใช้ปี 2543 ผู้ที่ออก
ก่อนปี 2543 จะไม่ได้รับสิทธิ์นนี้ ะครับ ดังนั้นสมาชิกที่เกษียณอายุในปีนี้เตรียมหลักฐานดังนี้ และไปยื่นเรื่องขอรับได้ที่สานักงานได้เลยครับ
1.สาเนาหนังสือคาสัง่ ที่ออกจากงานประจา 2.สาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 3.สาเนาทะเบียนบ้าน

เตรียมตัวเกษียณ ด้วย 3 ข้อควรมีก่อนเกษียณได้ไม่ลาบาก
“เกษียณ” ได้อย่างสบาย ไร้กังวล คาตอบคือน้อยกว่า 15% ของคนที่กาลังจะเกษียณอายุทั้งหมด ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวาง
แผนการเกษียณที่ดีพอเสียตั้งแต่แรก คนส่วนใหญ่อ่านถึงตรงนี้ คงคิดต่อแล้วว่า…เราได้เตรียมการอะไรแล้วหรือยัง ซึ่งหลายคนอาจจะเหลือเวลาใน
การเก็บเงินแค่ประมาณ 10-20 ปีเท่านั้น หลายคนคงคิดว่าแล้วจะทาอย่างไรดี วันนี้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณเพื่อจะมีเงินเกษียณที่
เพียงพอและพอเพียงให้เราไม่ต้องลาบาก
1. คานวณเงินออมตอนเกษียณ ว่าเราควรจะมีเท่าไหร่ ณ วันที่ต้องเกษียณ แค่ลองประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ (70% ของค่าใช้จ่าย
ปัจจุบัน*) x 12 เดือน เพื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี และจากนั้นก็คูณด้วยจานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ เพียงเท่านี้เราก็จะได้จานวนเงินออมที่
ต้องมี ณ วันที่เกษียณ (70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน) x 12 x จานวนปีหลังเกษียณ = จำนวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ
ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอายุไปอีก 20 ปี (อายุ 80) โดยเรามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันอยู่ที่
25,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณก็จะเท่ากับ 17,500 บาทต่อเดือน (70% x 25,000) หรือ 210,000 บาทต่อปี จากนั้นก็คูณกับจานวนปี
ที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ หรือ 210,000 x 20 ปี ก็จะออกมาเป็นเงินเกษียณคือ 4,200,000 บาท
2. คานวณเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน เพื่อให้มีพอใช้ยามเกษียณ ต่อมาเมื่อเราได้เงินเกษียณเป็นที่เรียบร้อย เราก็มาดูว่าเราจะต้องเก็บเงินต่อเดือน
เท่าไหร่ อันนี้ก็ง่ายๆ เพียงแค่เอาเงินเกษียณที่คานวณได้จากข้อที่ 1 มาตั้ง แล้วหารด้วยจานวนเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อเราเกษียณ
จานวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ / จานวนเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงเราเกษียณ
ยกตัวอย่างเช่น เงินเกษียณที่ต้องการ = 4,200,000 บาท และสมมติว่าเราอายุ 25 ปี หรือมีเวลาอีก 420 เดือน (35 ปี) ก่อนเกษียณ ดังนั้นเราจะต้อง
เก็บเงินต่อเดือนประมาณ (4,200,000/420) = 10,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะว่า เราเก็บเงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ลงทุน
หรือทาเงินให้งอกเงยขึ้น แต่ถ้าเราเริ่มลงทุนเมื่อไหร่ เราก็มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้น ยิ่งมีเวลาออมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกษียณได้ง่ายขึ้น
เท่านั้น และถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ ก็จะยิ่งทาให้เรามีเงินเกษียณที่มากขึ้นไปอีก หรือเราสามารถเกษียณรวย เกษียณเร็วได้นั่นเอง
คราวนี้เมื่อได้เงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนแล้ว จากนั้นก็มาสารวจกันว่า เรายังจะได้เงินเพิ่มที่จะเก็บไว้ใช้ยามเกษียณมาจากที่ไหนบ้ าง ไม่ว่าจะเป็น
 เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
 เงินจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งถ้าเราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมา 15 ปี พออายุ 55 ปี ก็จะได้รับเงินบานาญชราภาพ ซึ่งถ้ายิ่งทางานเกิน 15
ปี ก็มีโอกาสได้เงินที่มากขึ้นไปด้วย
 เงินจากกองทุน กบข. สาหรับผู้ที่เป็นราชการ
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน
3. แบ่งเงินออมเกษียณไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย
หากคิดอย่างรอบคอบแล้ว เงินออมเกษียณนั้นควรแบ่งไปลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงอายุกันด้วย เพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทน ที่
ชนะเงินเฟ้อ แล้วจะได้เกษียณแบบชิลๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักในเรื่องของแหล่งเงิน
เกษียณเลยก็ว่าได้ เพราะกองทุนรวม RMF นั้นจะต้อง ลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องลงทุนไปจนถึงอายุ 55 ปี ทาให้เรามีวินัยในการลงทุน
และข้อดีอีกอย่างของ RMF ก็คือเราสามารถ สับเปลี่ยนการลงทุนจากความเสี่ยงสูงไปยังความเสี่ยงต่าได้ ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF ซึ่งมี
หลากหลายประเภทให้เราเลือกได้ตามต้องการ ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับการจัดพอร์ตการลงทุน โดยลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้เกษียณ แค่นี้ง่ายๆเริ่มตั้งแต่อายุ
น้อย ลาบากออมตอนนี้สบายได้ไปอีกนานกันเลยนะ (ขอขอบคุณที่มา : https://moneyhub.in.th)

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 2559
รายการ
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2559
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,489
4,930
2,221,404,980.00
179,892,149.03
6,560,700.00
3,784,600.00
970,869.93
6,075,013.00
2,481,749,449.12
5,056,895,137.69
118,068,120.34

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,739
4,892
2,384,749,600.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,358,376.93
6,375,013.00
2,966,298,815.65
5,736,273,075.66

124,473,198.56

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์ ATM
2.50
ฝากออมทรัพย์
2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25
ฝากประจา
3.50
เงินกู้ทุกประเภท
6.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
7
33

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
79,100.00
66,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 479 ราย อนุมัติกู้ 170,321,260.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 61,204,093.00 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
จ
านวนปี
ท
่
ี
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9) (ข้อ 10) เป็นสมาชิก จานวนปีที่
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
ตนเอง
64,000.00
153,750.00 100,000.00 90,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

ชื่อสมาชิก

ชื่อผู้เสียชีวิต

นายมาณู คงเพ็ง

นายมาณู คงเพ็ง

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

407,750.00

นางวรพร ปายะนันทน์ นายบัณฑิตย์ ปายะนันทน์

คูส่ มรส

-

34,000.00

-

-

-

-

34,000.00

นางประนอม แสนสุข นายสมชาย แสนสุข

คูส่ มรส

-

21,000.00

-

-

-

-

21,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,000.00

55,000.00

153,750.00

100,000.00

90,000.00

-

462,750.00

