ฉบับที 6/2561 วันที 25 กันยายน 2561
**********************************************************************************************************
สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน
 ... พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ... สหกรณ์ฯ มีเรืองมาขอประชาสัมพันธ์ขา่ วเพือแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านทราบ ดังนีนะจ๊ะ…!!

ประกาศ ด่วนสุดสุด
สมาชิกทียืนกูเ้ งินประเภทสามัญไว้ในเดือนกันยายน
ขณะนีได้มีการอนุมตั เิ งินกู้
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผกู้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น มาลงลายมือชือต่อหน้ากรรมการและเจ้าหน้าทีในวันอังคารที
และวันพุธที กันยายน
นี ในเวลา . น. – . น. ณ ห้องประชุมมาลากุล
ชัน อาคารสํานักงานเลขาธิ การคุรสุ ภา

กําหนดการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประจําปี 61
มาแล้วจร้า... ข่าวทีพีๆ น้องๆ ตังตารอคอยกันมานานพอสมควร ... วันนีทีรอคอยก็
ได้มาถึ งแล้วนะคร้า...!!! สําหรับในปี
นีมีผมู้ ีสิทธิขอรับทุนการศึ กษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ทังสินจํานวน
คน เป็ นสมาชิกสังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
จํานวน คน และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน คน โดยกําหนดการมอบทุน
การศึกษาบุตรในวันพุธที 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 –14.3 น. ณ ห้องประชุมมาลากุล
ชัน อาคารสํานักงานเลขาธิ การคุรสุ ภา นะจ๊ะ
สําหรับสมาชิกท่านใดทีไม่สามารถไปรับทุนในวันพุธที ตุลาคม
ได้ ก็ไม่ตอ้ ง
ตกใจนะจ๊ะ ให้ไปรับท ุนได้ทีเจ้าหน้าทีการเงินพีสาวคนสวยของพวกเรานันเองจร้า (นางสาวชุติกาญจน์
เอียมแจ๋) หรือพีแจ๋...จร้า ณ กลุม่ บริการผูข้ อประกอบวิชาชีพ สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ชัน อาคาร สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ภายในวันอังคารที 9 ตุลาคม 2561 เวลา . น.

แจ้งยอดสมาชิกประจํ าเดื อนกันยายน 2561

 จํานวนสมาชิกประจําเดือนกันยายน 2561 มีจาํ นวนทังสิน 445 คน แยกเป็ นสังกัด ดังนี
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

จํานวน 191 คน
จํานวน 231 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 19 คน

-2-

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที
สินทรัพย์
หนีสินและท ุน
- หนีสิน
- ทุน
สร ุป รายได้ส ูงกว่ารายจ่าย
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย

1 สิงหาคม 2561 ดังนี
187,253,346.80 บาท
187,253,346.80 บาท
43,948,211.71 บาท
137,901,857. บาท
5,403,277.82 บาท
6,595,858.74 บาท
1,192,580.92 บาท

ความคืบหน้าการพัฒนากิจการสหกรณ์ :
 ข่าวดี สําหรับสมาชิก สอ.ชพ. ทียืนกูเ้ งินประเภทสามัญ
จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ครังที 10/2561 เมือวันจันทร์ที 4
กันยายน 2561 ได้หารือและตกลงร่วมกันเพือเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กบั สมาชิก สอ.ชพ. โดยการขยาย
ระยะเวลาผ่อนชําระค่างวด เพือให้สอดคล้องกับภาวะเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน และเป็ นการ
เอือประโยชน์ให้แก่สมาชิก จึงกําหนดหลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ดังนี
ระยะเวลา
จํานวน
ที
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก กไ้ ู ด้ (เท่า)
วงเงินกไ้ ู ม่เกิน
ผ่อนชําระ ผูค้ ําประกัน
(เดือน)
ขอเงิ นเดือน
(บาท)
(งวด)
(คน)
1 1 - 12 เดือน
20
260,000
96
2
2 13 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 24
25
380,000
114
2
3 25 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 36
30
500,000
126
3
4 37 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 48
35
620,000
138
3
5 49 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 60
40
740,000
150
4
6 61 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 72
45
860,000
156
4
7 73 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 84
50
980,000
156
5
8 85 เดือน ขึนไป แต่ไม่เกิน 96
55
1,100,000
156
5
9 97 เดือนขึนไป แต่ไม่เกิน
60
1,200,000
156
5

 ข่าวดี สําหรับการขยายวงเงินกูเ้ พือเหตุฉกุ เฉิน

เพือให้เป็ นการสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน และเป็ นการ
เอือประโยชน์ให้แก่สมาชิก สอ.ชพ. คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นตรงกันและเพือเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ให้แก่สมาชิกจึงได้มกี ารขยายวงเงินกูเ้ พือเหตุฉกุ เฉิน ซึงจากเดิมกูไ้ ด้ เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน
,
บาท ได้มีการขยายวงเงินกูเ้ ป็ นกูไ้ ด้ไม่เกิน เท่าของเงินได้รายเดื อน

ของสมาชิกผูก้ นู้ นั แต่ตอ้ งไม่เกิน

,

บาท

 ข่าวดี สําหรับสมาชิกทีจะเกษียณอายุการปฏิบตั ิงาน และ
เป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จรายเดื อนของสํานักงาน มีสิทธิ กเู้ งินสามัญได้
แต่ระยะเวลาการผ่อนชําระหนีต้องไม่เกินอายุ ปี (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ทําประกาศหลักเกณฑ์ฯ)
**********************************************

จัดทําโดย... ประชาสัมพันธ์ สอ.ชพ. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ (สม สกสค.)
www.phutsc.com
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