
 

 
 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด ชุดท่ี  53  ไดประชุม  ครั้งท่ี 10/2556   
เมื่อวันท่ี 14  มิถุนายน  2556  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   

 ปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก  เร่ิม 1 กรกฎาคม 2556  เปนตนไป 
 เพื่อเปนการระดมทุน และเพ่ือใหการบริหารการเงินของสหกรณ  มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังน้ี 
เงินฝากออมทรพัย   รอยละ 1.50  ตอป     เงินฝากออมทรัพย ATM  รอยละ 1.50  ตอป    เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 4.00  ตอป 
เงินฝากประจํา  12  เดือน  รอยละ  4.75  ตอป    จากเดิม  3.75  ตอป 
           เงินฝากออมทรัพยพิเศษ      เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา  10,000.- บาท ในบัญชีนี้ผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได  
แตตองไมตํ่ากวา 100.- บาท  กรณียอดคงเหลอืในบัญชีตํ่ากวา  10,000.- บาท  จะไมไดรับดอกเบ้ีย 
 การถอนเงิน  ใน 1 เดือน  ผูฝากจะถอนเงินได 1 ครั้ง  ถาเกิน 1 ครั้ง ใน 1 เดือน  ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 1 บาท  
          ของยอดถอน  แตไมตํ่ากวา 200.- บาท  และผูมอีํานาจในการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  จะมอบฉันทะ 
          ใหผูอื่นมาถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  แทนไมได 
           เงินฝากประจํา      เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100.- บาท ผูฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได แตตอง 
ไมตํ่ากวา 100.- บาท      ถาฝากต้ังแต 100,000.- บาท ขึ้นไป  สามารถรับดอกเบ้ียเปนรายเดือนได  
 การถอนเงิน    จะถอนไดเมื่อครบกําหนดการฝาก  หากมีความประสงคจะถอนเงินกอนครบกําหนด  สหกรณฯ จะไมจาย 
                                       ดอกเบ้ียให            เงินฝากประจําจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย  รอยละ 15 ของดอกเบ้ียท่ีไดรับ 
สหกรณฯ ทรงไวซึ่งสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียซึ่งกลาวในวรรคกอนน้ันได  เม่ือเห็นสมควรโดยจะไดประกาศเปนคราว ๆ ไป 

 ขอเชิญชวนซ้ือหุนเพิ่ม  และการรับรางวัลหุนเพิ่ม  เร่ิม 1 กรกฎาคม 2556  เปนตนไป 
 คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบใหมีการระดมเงินทุน  โดยการเชิญชวนสมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรพัยครู- 
หนองคาย จํากัด  ซื้อหุนเพิ่มได ดังน้ี 

- สมาชิกสามัญ  ซื้อหุนเพิ่มไดไมจํากัดจํานวน 
- สมาชิกสมทบ   ซื้อหุนเพิ่มได  และเมื่อรวมหุนเดิมท่ีมีตองไมเกินรายละ 10,000,000.- บาท (สิบลานบาทถวน)      

 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ท่ีซื้อหุนเพิ่มจะไดรับเงินรางวัลเปนหุนเพิม่ในอัตรา 1% ของวงเงินท่ีสมาชิกซื้อหุนเพ่ิม 
ในแตละครั้ง  ท้ังน้ีสหกรณกําหนดเงื่อนไขการใหรางวลัเปนหุนเฉพาะกรณีท่ีฝากเงินคาหุนท่ีซื้อเพิ่มเติมไวกับสหกรณฯ ไมนอยกวา  
1 ป เทาน้ัน  สมาชิกสามารถแจงความจํานงเปนหนังสือไดท่ีสหกรณฯ ในวัน และเวลาทําการ หรือโอนเงนิผานธนาคารเขาบัญชี 
สหกรณ  สอบถามเพิ่มเติมไดที่  หมายเลขโทรศัพท  0-4241-1334    0-4246-5223     0-4242-0495 

เพ่ือความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขท่ี  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด      ประเภทเผ่ือเรียก  เลขท่ี   050620387840       

-  กรณุา  Fax ใบโอนเงิน  ไปที่หมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบ ุช่ือ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพ่ือออกใบเสร็จรบัเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
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 การประชมุใหญวิสามัญ  คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2556 
 ตามท่ี  สหกรณฯ ไดประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2556  ณ  หองประชุมสุนทรธรรมธาดา  สํานักงานเขตพื้นท่ี – 
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   อ. โพนพิสัย  จังหวดัหนองคาย  เมื่อวันท่ี 24  พฤษภาคม  2556  เพื่อขอความเหน็ชอบวงเงิน 
การกูยืมเงินหรอืการคํ้าประกันของสหกรณ  ไดดําเนินการเรยีบรอยแลว  ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการย่ืนเสนอตอนายทะเบียน
สหกรณ  คงไมนานเกินรอ 

 เปล่ียนแปลงหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสหกรณ  ตั้งแต 1 มิถุนายน 2556 เปนตนไป 
1.    สมาชิกใหมตองมีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป 
2.    สมาชิกผูท่ีไดกูเงินสามัญมาแลวการกูเงนิสามัญครั้งตอไป  จะตองสงชําระหน้ีเดิมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
หลักเกณฑอื่น ๆ ใหคงไวถือปฏิบัติตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เรื่อง หลักเกณฑการใหเงิน 

กูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2555  เพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 3 กุมภาพนัธ 2555 

 ประกาศ  การจายเงินกูสามัญเพื่อเหตุพิเศษสหกรณฯ 
 คณะกรรมการดําเนินการไดประชุม  เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556  มีมติใหชะลอการจายเงนิกูสามัญเหตุพิเศษรายวัน 
หากสมาชิกมีความประสงคกูเงินสามัญใหสมาชิกสงคําขอกูเงินสามัญ  โดยสหกรณฯ จะจายเงินกูสามัญ เดือนละ 1 รอบ  รับเงิน 
วันส้ินเดือนเปนปกติทุกเดือน  เริ่มต้ังแต  วันท่ี 17 เมษายน 2556  เปนตนไป   

  ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ ประเภทสมทบ  
 สําหรับผูไมเปนสมาชิกสามัญ  ไมไดรับราชการครูหรอืลูกจางประจําของสวนราชการเปนบุคคลท่ัวไป  เชิญสมัครเปน 
สมาชิกสมทบได  ติดตอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  เมื่อไดรับอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก 
สามารถถือหุนไดผลตอบแทนคืนในรูปเงินปนผลท่ีสูง และไมตองเสียภาษีอากร   และฝากเงินไดอัตราดอกเบ้ียสูงเปดบัญชีเงินฝาก 
รับของท่ีระลึก   
เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 2,467  บัญชี เปนเงิน 361,895,126.01  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  17,916,885.70  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  71,960.65  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 224,540,436.23 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 112,921,543.61 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.75% = 1,780,838.92  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 4,663,460.90  บาท             
 รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2556 

- หมวดสินทรพัย      =       3,993,516,884.84  บาท - หมวดรายรับ     =           187,349,441.93  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,767,337,221.83  บาท - หมวดรายจาย    =   71,519,960.43  บาท 
- หมวดทุน       = 2,107,277,449.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =           115,829,481.50  บาท 

   การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤษภาคม  2555 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย      เปนเงิน       300,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 505 คน   เปนเงิน         25,250.-บาท 
          รวม      325,250.-บาท                                
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT COOPERATIVE  LIMITED  

เลขที่ 143 ถนนประจักษ  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4241-1334, 0-4246-5223  โทรสาร 0-4242-0746 

เว็บไซต  http://www.nktsc.org                  E-mail     nktsc.org@hotmail.com 


