ฉบับที่ 9 / วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561

สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกทาน
ขาวสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที่ 42 ฉบับนี้ เปนฉบับเตรียมการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 ซึ่งกําหนดเปนวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1
หอประชุมคุรสุ ภา มีเรื่องดีๆ ที่จะแจงใหสมาชิกทราบดังนี้

เรื่องแจงเพื่อทราบ
 จํานวนสมาชิก ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 463 คน แยกเปนสังกัด ดังนี้
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

จํานวน 192 คน
จํานวน 234 คน
จํานวน 6 คน
จํานวน 31 คน

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้
สินทรัพย
หนี้สินและทุน
- หนี้สิน
- ทุน
สรุป รายไดสูงกวารายจาย
- รายได
- คาใชจาย
กําไรสุทธิ

173,731,473.24 บาท
173,731,473.24 บาท
31,932,407.22 บาท
134,367,576.63 บาท
733,578.99 บาท
776,451.56 บาท
42,872.57 บาท
6,697,910.40 บาท

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจําตัวผูส มัคร
ตามที่ส หกรณ อ อมทรั พ ย ช าวพฤหั ส บดี จํ า กั ด มี ป ระกาศรับ สมั ค รและเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที่ 43 ประจําป 2561 จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
1) กรรมการดําเนินการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 2 ตําแหนง
2) กรรมการดําเนินการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน 2 ตําแหนง
ปรากฏวามีสมาชิกที่สนใจสมัครเปนคณะกรรมการดําเนินการฯ จํานวนทั้งสิ้น 6 ราย โดยมีรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจําตัวสมัครคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด
ชุดที่ 43 ดังนี้
สังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 3 ราย ดังนี้ หมายเลข 1 นางมณฑา แสงชัน หมายเลข 2
นายณรงคชัย อาจวิชัย และหมายเลข 3 นางเพียงใจ ขาวเหลือง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน 3 ราย ดังนี้ หมายเลข 1 นางสาวบุญสม เธียรฤกษ
หมายเลข 2 นายโนรี สุขสุเหิม และหมายเลข 3 นางสาวชนัญชิดา เกษโกมล
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ประชุมใหญสามัญประจําป 2560
กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30 –
12.00 น. ณ หองประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 หอประชุมคุรุสภา โดยคณะกรรมการมีมติใหจายคาตอบแทน
500 บาท แกผูที่เขารวมประชุม
จึงขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน มิฉะนั้นอาจจะดําเนินการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2560 ไมได เนื่องจากสมาชิกอยูไมครบองคประชุม (ตองมีสมาชิกอยูในหองประชุมไมนอยกวา
100 คน)
นอกจากนี้ ตองไปใชสิทธิ์เลือกสมาชิกเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี
จํากัด ชุดที่ 43 จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
1. กรรมการดําเนินการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 2 ตําแหนง
2. กรรมการดําเนินการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน 2 ตําแหนง
ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง สําหรับสมาชิกที่ไมสามารถเขารวมประชุมใหญสามารถประจําป 2560 ได
เพราะติดภารกิจที่สํานักงานมอบหมาย ขอใหมีหนังสือถึงประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ พรอม
แนบหลั ก ฐานเพื่อ แจ ง เหตุผ ลและความจํ า เป น โดยให แ นบหลั ก ฐานของผู บั ง คับ บั ญ ชาที่สั่ง การให ไ ป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันดังกลาว สามารถยื่นหนังสือตอเจาหนาที่ธุรการสหกรณฯ (นางสาวรจิต ทวีทุน)
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 16.30 น. เพื่อประกอบการพิจารณาการมีสิทธิ์รับคาตอบแทน
สําหรับสมาชิกที่ยังไมแจงเลขที่บัญชีเงินเดือนเพื่อโอนเงินปนผล ขอใหแจงตอเจาหนาที่ธุรการ
สหกรณฯ (นางสาวรจิต ทวีทุน) โดยดวน และผูไดรับเงินปนผลต่ํากวา 1,000 บาท สอ.ชพ.จะจายเปนเงินสด
คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณอ อมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุด ที่ 42 ขอขอบคุณ สมาชิก
ทุ กท า น ที่ไ ดใ หค วามไวว างใจคณะกรรมการดํา เนินการฯ ดูแ ลผลประโยชนของพวกเราเปนอย า งดี
ตลอดมา คณะกรรมการดําเนินการฯ และเจาหนาที่ทุกทานยินดีใหบริการ ใหสมกับความไววางใจจากสมาชิก
.... พบกันอีกครั้งฉบับหนา....
**********************************************
จัดทําโดย... ทีมประชาสัมพันธ สอ.ชพ. 094-423-5654 /094-723-1836
นายจันทรยงยุทธ บุญทอง (ผอ.ยุทธ คุรุสภา) และนางสาวชนัญชิดา เกษโกมล (ดา สกสค.)
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