
 
  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ไดประชุมเม่ือวันที่ 14  กันยายน 2558  มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และ 
เรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
 ประกาศ  ประชาสัมพันธวันประชุมใหญสามัญ ประจําป  2558  และการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณฯ ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558  วันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2558  ณ หองประชุมอเนกประสงค 
NK 2217  มหาวิทยาลัยขอนแกน  วิทยาเขตหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทาน 
ไปประชุม และเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย 
 ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบ  ดังนี ้

1. รายงานตัวเขาประชุม เวลา 08.00 – 13.00 น 
2. สมาชิกตองนําหลักฐาน บัตรประจําตัว หรือบัตรอื่นซ่ึงทางราชการออกให  ที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกให ไปแสดงตน 
        เพื่อขอรับเงินคาใชจายแกสมาชิกที่มาประชุมใหญ  งดหนังสือรับรองทุกกรณี  พรอมทั้งขอรับบัตรลําดับเลขที่ ณ จุด 
        รับเงิน (ไดเย็บติดไวกับเงินแลว)  เพื่อนําไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
3. นําบัตรลําดับเลขที่เพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งของตน  โดยแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรอื่นที่มีรูปถาย 
        ซ่ึงทางราชการออกให 
4. เขารวมประชุมใหญ   ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 มหาวิทยาลัยขอนแกน  วิทยาเขตหนองคาย 
5. งดจายบัตรเลือกตั้ง  และปดลงคะแนน เวลา 13.00 นาฬิกาตรง 
 

 ประกาศ  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2559 
 ดวยสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  จะดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําป 2559 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช 2542, ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555,  ระเบียบสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง – 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 
     จํานวนคณะกรรมการดําเนินการ ป 2559 
 1.1 ประธานกรรมการ จํานวน  1  คน 
 1.2 กรรมการ  จํานวน  7  คน  ประกอบดวย 
 เขต 1  จํานวน  2 คน เขต 2  จํานวน  2  คน เขต 3  จํานวน 3 คน  
 เขต 4  จํานวน – คน  (อยูตอวาระที่ 1 ปที่ 2) ไมมีการเลือกต้ังใหม 
     วัน เวลา และสถานที่  การรับสมัคร  ผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ  หรือกรรมการดําเนินการ  จะตองยื่น 
     ใบสมัครดวยตนเอง ในระหวาง วันที่ 22 – 24 กันยายน 2558  ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สํานักงานสหกรณฯ 

*****รายละเอียดอื่น ๆ  สหกรณฯ  ไดประกาศแลว  สามารถดูไดจาก  Website http//www.nktsc.org***** 
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 จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ส.ค. 2558  จํานวน 6,001  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ส.ค.  2558  จํานวน 265 คน 
 รายงานงบทดลอง ณ วันที่  31  สิงหาคม  2558 

- หมวดสินทรัพย      = 5,050,248,254.95  บาท - หมวดรายรับ     =          337,751,099.31  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,316,049,733.74  บาท - หมวดรายจาย    =          134,220,543.36  บาท 
- หมวดทุน       = 2,523,620,033.08  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          203,530,555.95  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทส้ินเดือนสิงหาคม 2558 จํานวน 2,684 บัญชี เปนเงิน 429,295,655.99  บาท 
         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  16,257,460.69  บาท               - เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =          94,283.62  บาท            
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =     3,300,335.30 บาท                   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   = 141,871,608.33  บาท 
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 266,030,319.89 บาท        

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =    1,741,648.16 บาท          
 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนสิงหาคม 2558   รายละเอียดดังนี้   

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย      เปนเงิน        354,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  539 คน   เปนเงิน          26,950.-บาท 
                รวมเปนเงิน        380,950.- บาท   

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณซ้ือหุนเพิ่ม  เพื่อรวมระดมทุนและรับรางวัลคาหุน 
 เชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  รวมระดมทุนดวยการซ้ือหุนเพิ่ม  เพื่อเปนการสงเสริม  สนับสนุนการออมแกสมาชิก 
และสมาชิกสมทบ  โดยสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนคืนในรูปเงินปนผลที่สูง และไมตองเสียภาษีรายไดแตอยางใด  โดยมีเงื่อนไข 
ซ้ือหุนเพิ่ม  ดังนี ้
 1. สมาชิกตองแสดงความจํานงเปนหนังสือ  ยื่นตอสหกรณตามความประสงคของสมาชิกแตละรายวาจะซ้ือเพิ่มจํานวน 
                   กี่หุน 
 2. สมาชิกที่ซ้ือหุนตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป  จะไดรับรางวัลตอบแทนเปนคาหุนรอยละ 1 บาท  ของเงินที่นํามาซ้ือหุน 

3. สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ใหคงคาหุนไว  มีระยะเวลาอยางนอย 1 ป  นับจากวันซ้ือเพิ่ม 
4. ระยะเวลาเริ่มตั้งแต วันที่ 18 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่งบประมาณจายครบ จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 
    หรือไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2558 
อนึ่ง  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ขอเรียนแจงใหสมาชิกไดทราบวา  สหกรณฯ จะนําเงินไปใชจายใหสมาชิก 

กู และใชในกิจการตามวัตถุประสงคในขอบังคับเทานั้น และจะไมดําเนินการใด ๆ ที่จะกระทบตอความม่ันคงของสหกรณฯ 
โดยเด็ดขาด 

 
 

                                                                                       อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
               เงินฝากออมทรัพย      รอยละ   1.50  ตอป                เงินฝากออมทรัพย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
               เงินฝากออมทรัพยพิเศษ          รอยละ   4.00  ตอป                เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป 
                                                                    อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 


