
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

Website : http://www.fishcorp.org โทร. 0 2562 0572 - 3 โทรส�ร. 0 2579 2790

ข่าวสาร สอป. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556

ชำ�ระค่�ฝ�กเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตเลขที่ 28/2528

ปทฝ.เกษตรศ�สตร์

ถ้�ไม่ถึงมือผู้รับ กรุณ�ส่งกลับที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด 50 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กทม. 10900

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

การลงทุนของสหกรณ์

สหกรณ์ได้นำาเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

 1. พันธบัตรรัฐบ�ล 45,000,000 บ�ท

 2. พันธบัตรไทยเข้มแข็ง 8,000,000  บ�ท

 3. เงินฝ�กระยะย�ว  100,100,000  บ�ท 

  (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที)

 4. เงินฝ�กระยะสั้น 105,000,000  บ�ท (3 เดือน – 1 ปี)

 5. เงินฝ�กหมุนเวียน  20,000,000  บ�ท (7 วัน , 14 วัน)

 	 รวมเป็นเงิน	 	278,100,000	 บาท

 จึงขอให้สม�ชิกมั่นใจว่�สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด มิได้นำ�เงินไปฝ�กไว้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์เครดิตยูเนียน  

แต่อย่�งใด

ข่าวดีสำาหรับผู้ต้องการออมเงิน โดยได้ดอกเบี้ยสูง

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด กำ�ลังจัดทำ� 

ร�ยละเอียดโครงก�รรับฝ�กเงิน “ออมทรัพย์ทวีทรัพย์” สำ�หรับ

สม�ชิกที่ประสงค์ฝ�กเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยจะให้ดอกเบี้ย 

ในอัตร� 3.80 ต่อปี ซึ่งสูงกว่�ดอกเบี้ยเงินฝ�กอื่นๆ ของสหกรณ์ 

ทั้งนี้ สม�ชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝ�ก	 “ออมทรัพย์ทวีทรัพย์”	 

ฝ�กขั้นต่ำ� 1,000 บ�ท แต่ไม่เกิน 10,000 บ�ท ทุกเดือน  

ระยะเวล�ก�รฝ�ก 3 ปี โดยสหกรณ์ จะคำ�นวณดอกเบี้ยต�มยอด

ฝ�กร�ยเดือนและจะจ่�ยเมื่อครบกำ�หนด

 สำ�หรบั กำ�หนดก�รเริม่โครงก�รนัน้ สหกรณจ์ะแจง้ให้ทร�บ

อีกครั้งหนึ่ง

 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 คร้ังที่ 

10/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุล�คม 2556 ได้มีมติให้จัดก�รประชุม

ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2556 ในวันอังค�รที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557 

ณ ห้องประชุมอ�นนท์ จึงขอเชิญสม�ชิกเข้�ร่วมประชุมใหญ่โดย

พร้อมเพรียงกัน เพื่อม�ใช้สิทธิในฐ�นะผู้ถือหุ้นสหกรณ์ ในก�ร

แสดงคว�มคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่�งๆที่จะเป็นประโยชน์

ต่อสหกรณ์ รวมทั้งเลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 34 ซึ่งปีนี้

จะมีก�รเลือกตั้งประธ�นกรรมก�ร 1 คน และกรรมก�รอีก 6 คน  

ผูม้�เข�้รว่มประชมุจะไดร้บัเบ้ียประชมุท�่นละ 700 บ�ท รวมทัง้

จะได้รับสิทธิจับร�งวัลในห้องประชุมด้วย

 โดยท่ีสหกรณ์ออมทรพัยก์รมประมง จำ�กดั เปน็สหกรณ์

ระดับใหญ่มีสินทรัพย์รวมประม�ณ 2,200 ล้�นบ�ท ก�รบริห�ร

สินทรัพย์จำ�นวนม�ก รวมท้ังก�รตัดสินใจที่จะลงทุนในเรื่อง

ใดๆ จำ�เป็นต้องมีข้อมูลและมีก�รวิเคร�ะห์ถึงผลดี ผลเสีย และ

ผลประโยชน์ที่สหกรณ์รวมทั้งสม�ชิกจะได้รับ ดังนั้น ก�รเลือก

กรรมก�รเข้�ไปบริห�รจัดก�ร จึงมีคว�มสำ�คัญต่อสหกรณ์และ

ต่อหุ้นและเงินฝ�กของท่�นในสหกรณ์ จึงขอให้พิจ�รณ�เลือก 

ผู้สมัครที่มีวิสัยทัศน์ และมีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร 

เพือ่ใหเ้กดิคว�มเจรญิแกส่หกรณ ์ซึง่เปน็หน�้ทีข่องคณะกรรมก�ร 

ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด 

และพร้อมนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจและพร้อมที่จะทำ�ง�นให้สหกรณ์ 

สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รด้วย

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

โปรดเวียนกันอ่าน...

ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท นิวธรรมดา (ประเทศไทย) จำากัด 202 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

เจ้าของ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
ที่ปรึกษา : ดร.วิมล จันทรโรทัย
บรรณาธิการอำานวยการ : คณะกรรมก�รศึกษ�และ
   ประช�สัมพันธ์
น�งสุม�ลี ยุกต�นนท์ ประธ�นกรรมก�รศึกษ�
    และประช�สัมพันธ์
น�ยสุเมธ ตันติกุล กรรมก�ร
น�ยจุมพล น�คะลักษณ์ กรรมก�ร
น�ยเผดิม รอดอินทร์ กรรมก�ร
น.ส.รัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร กรรมก�รและเลข�นุก�ร
กองบรรณาธิการ
น�ยสมบูรณ์ เย็นเอง กรรมก�รทำ�หน้�ที่ผู้จัดก�ร
น.ส.นิตย� วงศ์วร�กร หน.ฝ่�ยอำ�นวยก�ร
น.ส.รุ่งทิพย์ แพสว่�ง หน.ง�นสวัสดิก�ร

รายชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีสหกรณ์เปิดไว้เพื่อบริการแก่สมาชิก

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย
กรุงศรีอยุธย�

พหลโยธิน 39
บ�งเขน

039-1-50927-6
047-1-10339-8

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รรท.) และ สส.ชสอ.

สามารถโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเข้าบัญชี

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย พหลโยธิน 39 039-0-33940-7

****เมื่อโอนเงินเข้�บัญชีเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งสหกรณ์ทร�บทันที พร้อมส่งสำ�เน�ใบฝ�กเงิน 
เขียนชื่อ หม�ยเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ไปยังสหกรณ์



การจ่ายเงินกู้ ให้สมาชิก

ประเภทเงินกู้

1-31	สิงหาคม	2556 1-30	กันยายน	2556 1-15	ตุลาคม	2556

จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ	

(บาท)

จ่ายสุทธิ

(บาท)

จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ

(บาท)

จ่ายสุทธิ จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ

(บาท)

จ่ายสุทธิ

เงินกู้ส�มัญ 96 46,657,100.00 12,393,705.00 83 38,600,800.00 10,549,999.75 60 28,463,400.00 7,342,325.75

เงินกู้ส�มัญเกิน 700,000 

บ�ท

77 82,343,200.00 15,077857.00 102 108,295,900.00 17,493,907.25 47 50,204,600.00 7,642,775.75

เงินกู้ทุนเรือนหุ้น 13 1,959,000.00 1,407,900.00 13 2,948,3380.00 1,636,620.00 12 3,320,500.00 2,161,128.00

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและ

ฉุ ก เ ฉิ น เ พ่ื อ ช่ วย เหลื อ

สม�ชิกที่ประสบภัยพิบัติ

135 4,606,330.00 3,670,261.00 154 5,608,430.00 4,380,120.00 102 3,341,010.00 2,753,242.75

ฐานะการเงินของสหกรณ์

งบดุล ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2556 งบดุล ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2556

หนี้สิน 831,517,108.82 หนี้สิน 838,671,845.89

ทุนของสหกรณ์ 1,270,687,219.33 ทุนของสหกรณ์ 1,285,463,622.42

ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกปกติ 1,084,782.400.00 ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกปกติ 1,090,336,770.00

ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกสมทบ 6,704,780.00 ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกสมทบ 6,910,480.00

ทุนสำ�รอง 104,524,781.59 ทุนสำ�รอง 104,524,781.59

ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล 7,386,982.65 ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล 7,386,982.65

ทุนส�ธ�รณประโยชน์ 4,706,093.67 ทุนส�ธ�รณประโยชน์ 4,684,293.67

ทุนสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 3,000,000.00 ทุนสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 3,000,000.00

กำ�ไรสุทธิ (มค-สค.56) 59,582,181.42 กำ�ไรสุทธิ (มค.-กย.56) 68,620,314.51

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,102,204,328.15 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,124,135,468.31

จำานวนสมาชิก

ประเภท ยอดยกมา
ณ	31	ก.ค.56

สิงหาคม	2556

ยอดยกมา	
ณ	31	ส.ค.56

กันยายน	2556

เข้าใหม่ ลาออก
คงเหลือสุทธิ	
ณ	31	ส.ค.56

เข้าใหม่ ลาออก
คงเหลือสุทธิ	
ณ	30	ก.ย.56

สมาชิกสามัญ 4,501 15 5 4,511 4,511 12 7 4,516

สมาชิกสมทบ 247 5 - 252 252 2 - 254

สวัสดิการที่สหกรณ์ ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตเดือนสิงหาคม- ตุลาคม 2556

ประก�ศสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย (สสอ.รรท)
สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย ได้ประก�ศจำ�นวนสม�ชิก สม�ชิกเสียชีวิต ล�ออกและเงินสงเคร�ะห์ศพ ดังนี้

 

เดือน

สมาชิกสามัญ

สสอ.รรท.(ราชการ

+รัฐวิสาหกิจ)

สมาชิกสมทบ	

(ทหาร+สถาน

ประกอบการ

รวมสมาชิก	

(ราย)

เสียชีวิต	

(ราย)

ลาออก	

(ราย)

การใช้เงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า	

อัตรา	11	บาท	/ศพ

เงินสงเคราะห์
ค่าดำาเนินการ	4%	

(ตามข้อบังคับ)

เงินสงเคราะห์

สุทธิที่ทายาท

ได้รับ

มี.ค.56 35,987 19,707 55,694 21 26 231 612,634.00 24,505.50 558,128.50

เม.ย.56 35,970 19,677 55,647 27 13 297 612,117.00 24,434.75 587,682.25

พ.ค.56 37,782 20,514 58,296 35 7 385 641,256.00 25,650.00 615,606.00

มิ.ย.56 37,790 20,497 58,287 36 9 396 641,157.00 25,646.00 615,511.00

ก.ค.56 37,764 20,479 58,243 29 16 319 640,673.00 25,626.75 615,046.25

ส.ค.56 38,599 20,858 59,457 44 18 อัตร� 10.20 บ�ท/

ศพ

448.80

605,829 24,233.16 581,595.84

ก.ย.56 38,570 20,823 59,393 37 21 337.40 605,217 24,208.68 581,008.32

ต.ค.56 38,531 20,805 59,336 41 47 418.20 604,329.60 24,173.18 580,156.42

ข่าวด่วนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รรท.)
 สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย (สสอ.รรท.) ได้เปิดรับสมัครสม�ชิกรอบ 1/2557 ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม –

6 ธันว�คม 2556 โดยในรอบนี้จะเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน	60	ปี	 เป็นกรณีพิเศษ ในวโรก�สเฉลิมพระชนม์พรรษ� ในวันที่ 5 ธันว�คม 2556 

นอกจ�กนี้แล้ว ยังเปิดโอก�สให้สม�ชิก สสอ.รรท. (ผู้สมัครตั้งแต่รอบ 1/2554-4/2556) ส�ม�รถนำ�คู่สมรสที่มีอ�ยุไม่เกิน 60 ปีม�สมัครได้อีกด้วย โดยจะ

ต้องชำ�ระเงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้� 3,600 บ�ท ค่�บำ�รุงร�ยปี 20 บ�ท และค่�สมัคร 20 บ�ท รวมเป็นเงิน 3,640 บ�ท และเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคร�ะห์

ไม่น้อยกว่� 600,000 บ�ท ต�มจำ�นวนสม�ชิกในขณะนั้น

 คู่สมรสของสม�ชิก สสอ.รรท. ที่ยังไม่ประสงค์จะสมัครเป็นสม�ชิกในรอบนี้ (1 ตุล�คม – 6 ธันว�คม 2556) ส�ม�รถสมัครได้ภ�ยในเวล� 1 ปี  

จนถงึวนัที ่27 พฤศจกิ�ยน 2557 แต่อ�ยจุะตอ้งเปน็ไปต�มประก�ศของสม�คม การรบัสมคัรสมาชกิทีม่อีายไุมเ่กนิ	60	ป	ีในรอบนีอ้าจเปน็รอบสดุทา้ย	 
เพร�ะในปีหน้�สม�คมมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องลดอ�ยุผู้สมัครลงตลอดทั้งปี

 ผู้ที่สนใจส�ม�รถติดต่อขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด หรือด�วน์โหลดได้ที่ Website : http://www.fishcorp.org

 เพื่อให้สม�ชิกมีคว�มมั่นใจและไร้กังวลกับก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 33 สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด  

จึงขอเสนอร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รที่ได้รับก�รคัดเลือกจ�กสม�ชิกในคร�วประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่  

7 กุมภ�พันธ์ 2556 ดังนี้

	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	จะกำาหนดกรอบการตรวจไว้	6	ด้าน	ผลการตรวจสรุปได้ดังนี้

 1. ด้�นก�รเงินและบัญชี ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร สถ�บันก�รเงินต่�งๆ และบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้

แก่สม�ชิกตรงกันทุกร�ยก�ร

 2. ด้�นสินเชื่อ เอกส�รสัญญ�เงินทุกประเภทในเดือนกันย�ยน จำ�นวน 331 สัญญ� และในเดือนตุล�คม 351 สัญญ� ได้ปฏิบัติต�มข้อบังคับ  

 3. ด้�นเงินรับฝ�ก เอกส�รใบฝ�กเงิน ถอนเงิน มีคว�มสมบูรณ์ถูกต้อง จำ�นวนเงินฝ�ก-ถอน ทั้งเงินสดและโอนเงินตรงกับจำ�นวนเงินใน voucher

 4. ด้�นทุน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของทุนเรือนหุ้น พันธบัตร หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที และหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต ปร�กฏว่�ตรงกันทุกร�ยก�ร

 5. ด้�นร�ยได้ ตรวจสอบร�ยได้จ�กดอกเบี้ยเงินฝ�กสหกรณ์ และสถ�บันก�รเงินต่�งๆ ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดและบันทึกบัญชีถูกต้อง

 6. ค่�ใช้จ่�ย ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ มีก�รอนุมัติก่อนก�รเบิก และมีเอกส�รประกอบก�รเบิกจ่�ยทุกร�ยก�ร อ�จมี voucher บ�งฉบับ ที่ผู้ตรวจเซ็นไม่ครบ

และมีร�ยก�รที่ใส่ชื่อบัญชีไม่ตรง ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

สมาชิก
โปรดทราบ

ลำาดับ ชื่อผู้ถึงแก่กรรม

เลข
สมาชิก หน่วยงาน อายุสมาชิก

ค่า
ทำาศพ

ค่า
พวงหรีด

เงินสวัสดิการ
สงเคราะห์

เกี่ยวกับการศพ

1 น�ยประนอม ไชยสันต์ (ถึงแก่กรรม 30 ส.ค.56) 4498 กองคลัง 28 ปี 1 เดือน 5,000 1,000 200,000

2 น�ยสุพัฒน์ บัวพ� (ถึงแก่กรรม 5 ส.ค.56) 4801 ศพจ.สงขล� 19 ปี 5 เดือน 5,000 1,000 200,000

3 น�ยนิยม แป้นบูช� (ถึงแก่กรรม 2 ก.ย.56) 977 สนง.สุโขทัย 28 ปี 6 เดือน 5,000 1,000 200,000

4 น�ยสุภมิตร จันทร์อยู่จริง (ถึงแก่กรรม 1 ต.ค.56) 3678 ศพก.บุรีรัมย์ 28 ปี 1 เดือน 5,000 1,000 200,000



การจ่ายเงินกู้ ให้สมาชิก

ประเภทเงินกู้

1-31	สิงหาคม	2556 1-30	กันยายน	2556 1-15	ตุลาคม	2556

จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ	

(บาท)

จ่ายสุทธิ

(บาท)

จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ

(บาท)

จ่ายสุทธิ จำานวน

ผู้กู้/ราย

ยอดเงินอนุมัติ

(บาท)

จ่ายสุทธิ

เงินกู้ส�มัญ 96 46,657,100.00 12,393,705.00 83 38,600,800.00 10,549,999.75 60 28,463,400.00 7,342,325.75

เงินกู้ส�มัญเกิน 700,000 

บ�ท

77 82,343,200.00 15,077857.00 102 108,295,900.00 17,493,907.25 47 50,204,600.00 7,642,775.75

เงินกู้ทุนเรือนหุ้น 13 1,959,000.00 1,407,900.00 13 2,948,3380.00 1,636,620.00 12 3,320,500.00 2,161,128.00

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและ

ฉุ ก เ ฉิ น เพื่ อ ช่ ว ย เหลื อ

สม�ชิกที่ประสบภัยพิบัติ

135 4,606,330.00 3,670,261.00 154 5,608,430.00 4,380,120.00 102 3,341,010.00 2,753,242.75

ฐานะการเงินของสหกรณ์

งบดุล ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2556 งบดุล ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2556

หนี้สิน 831,517,108.82 หนี้สิน 838,671,845.89

ทุนของสหกรณ์ 1,270,687,219.33 ทุนของสหกรณ์ 1,285,463,622.42

ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกปกติ 1,084,782.400.00 ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกปกติ 1,090,336,770.00

ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกสมทบ 6,704,780.00 ทุนเรือนหุ้นสม�ชิกสมทบ 6,910,480.00

ทุนสำ�รอง 104,524,781.59 ทุนสำ�รอง 104,524,781.59

ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล 7,386,982.65 ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล 7,386,982.65

ทุนส�ธ�รณประโยชน์ 4,706,093.67 ทุนส�ธ�รณประโยชน์ 4,684,293.67

ทุนสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 3,000,000.00 ทุนสวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 3,000,000.00

กำ�ไรสุทธิ (มค-สค.56) 59,582,181.42 กำ�ไรสุทธิ (มค.-กย.56) 68,620,314.51

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,102,204,328.15 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,124,135,468.31

จำานวนสมาชิก

ประเภท ยอดยกมา
ณ	31	ก.ค.56

สิงหาคม	2556

ยอดยกมา	
ณ	31	ส.ค.56

กันยายน	2556

เข้าใหม่ ลาออก
คงเหลือสุทธิ	
ณ	31	ส.ค.56

เข้าใหม่ ลาออก
คงเหลือสุทธิ	
ณ	30	ก.ย.56

สมาชิกสามัญ 4,501 15 5 4,511 4,511 12 7 4,516

สมาชิกสมทบ 247 5 - 252 252 2 - 254

สวัสดิการที่สหกรณ์ ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตเดือนสิงหาคม- ตุลาคม 2556

ประก�ศสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย (สสอ.รรท)
สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย ได้ประก�ศจำ�นวนสม�ชิก สม�ชิกเสียชีวิต ล�ออกและเงินสงเคร�ะห์ศพ ดังนี้

 

เดือน

สมาชิกสามัญ

สสอ.รรท.(ราชการ

+รัฐวิสาหกิจ)

สมาชิกสมทบ	

(ทหาร+สถาน

ประกอบการ

รวมสมาชิก	

(ราย)

เสียชีวิต	

(ราย)

ลาออก	

(ราย)

การใช้เงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า	

อัตรา	11	บาท	/ศพ

เงินสงเคราะห์
ค่าดำาเนินการ	4%	

(ตามข้อบังคับ)

เงินสงเคราะห์

สุทธิที่ทายาท

ได้รับ

มี.ค.56 35,987 19,707 55,694 21 26 231 612,634.00 24,505.50 558,128.50

เม.ย.56 35,970 19,677 55,647 27 13 297 612,117.00 24,434.75 587,682.25

พ.ค.56 37,782 20,514 58,296 35 7 385 641,256.00 25,650.00 615,606.00

มิ.ย.56 37,790 20,497 58,287 36 9 396 641,157.00 25,646.00 615,511.00

ก.ค.56 37,764 20,479 58,243 29 16 319 640,673.00 25,626.75 615,046.25

ส.ค.56 38,599 20,858 59,457 44 18 อัตร� 10.20 บ�ท/

ศพ

448.80

605,829 24,233.16 581,595.84

ก.ย.56 38,570 20,823 59,393 37 21 337.40 605,217 24,208.68 581,008.32

ต.ค.56 38,531 20,805 59,336 41 47 418.20 604,329.60 24,173.18 580,156.42

ข่าวด่วนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รรท.)
 สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจไทย (สสอ.รรท.) ได้เปิดรับสมัครสม�ชิกรอบ 1/2557 ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม –

6 ธันว�คม 2556 โดยในรอบนี้จะเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน	60	ปี	 เป็นกรณีพิเศษ ในวโรก�สเฉลิมพระชนม์พรรษ� ในวันที่ 5 ธันว�คม 2556 

นอกจ�กนี้แล้ว ยังเปิดโอก�สให้สม�ชิก สสอ.รรท. (ผู้สมัครตั้งแต่รอบ 1/2554-4/2556) ส�ม�รถนำ�คู่สมรสที่มีอ�ยุไม่เกิน 60 ปีม�สมัครได้อีกด้วย โดยจะ

ต้องชำ�ระเงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้� 3,600 บ�ท ค่�บำ�รุงร�ยปี 20 บ�ท และค่�สมัคร 20 บ�ท รวมเป็นเงิน 3,640 บ�ท และเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคร�ะห์

ไม่น้อยกว่� 600,000 บ�ท ต�มจำ�นวนสม�ชิกในขณะนั้น

 คู่สมรสของสม�ชิก สสอ.รรท. ที่ยังไม่ประสงค์จะสมัครเป็นสม�ชิกในรอบนี้ (1 ตุล�คม – 6 ธันว�คม 2556) ส�ม�รถสมัครได้ภ�ยในเวล� 1 ปี  

จนถงึวนัที ่27 พฤศจกิ�ยน 2557 แต่อ�ยจุะตอ้งเปน็ไปต�มประก�ศของสม�คม การรบัสมคัรสมาชกิทีม่อีายไุมเ่กนิ	60	ป	ีในรอบนีอ้าจเปน็รอบสดุทา้ย	 
เพร�ะในปีหน้�สม�คมมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องลดอ�ยุผู้สมัครลงตลอดทั้งปี

 ผู้ที่สนใจส�ม�รถติดต่อขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด หรือด�วน์โหลดได้ที่ Website : http://www.fishcorp.org

 เพื่อให้สม�ชิกมีคว�มมั่นใจและไร้กังวลกับก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 33 สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด  

จึงขอเสนอร�ยง�นก�รตรวจสอบกิจก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รที่ได้รับก�รคัดเลือกจ�กสม�ชิกในคร�วประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่  

7 กุมภ�พันธ์ 2556 ดังนี้

	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	จะกำาหนดกรอบการตรวจไว้	6	ด้าน	ผลการตรวจสรุปได้ดังนี้

 1. ด้�นก�รเงินและบัญชี ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร สถ�บันก�รเงินต่�งๆ และบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้

แก่สม�ชิกตรงกันทุกร�ยก�ร

 2. ด้�นสินเชื่อ เอกส�รสัญญ�เงินทุกประเภทในเดือนกันย�ยน จำ�นวน 331 สัญญ� และในเดือนตุล�คม 351 สัญญ� ได้ปฏิบัติต�มข้อบังคับ  

 3. ด้�นเงินรับฝ�ก เอกส�รใบฝ�กเงิน ถอนเงิน มีคว�มสมบูรณ์ถูกต้อง จำ�นวนเงินฝ�ก-ถอน ทั้งเงินสดและโอนเงินตรงกับจำ�นวนเงินใน voucher

 4. ด้�นทุน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของทุนเรือนหุ้น พันธบัตร หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที และหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต ปร�กฏว่�ตรงกันทุกร�ยก�ร

 5. ด้�นร�ยได้ ตรวจสอบร�ยได้จ�กดอกเบี้ยเงินฝ�กสหกรณ์ และสถ�บันก�รเงินต่�งๆ ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดและบันทึกบัญชีถูกต้อง

 6. ค่�ใช้จ่�ย ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ มีก�รอนุมัติก่อนก�รเบิก และมีเอกส�รประกอบก�รเบิกจ่�ยทุกร�ยก�ร อ�จมี voucher บ�งฉบับ ที่ผู้ตรวจเซ็นไม่ครบ

และมีร�ยก�รที่ใส่ชื่อบัญชีไม่ตรง ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

สมาชิก
โปรดทราบ

ลำาดับ ชื่อผู้ถึงแก่กรรม

เลข
สมาชิก หน่วยงาน อายุสมาชิก

ค่า
ทำาศพ

ค่า
พวงหรีด

เงินสวัสดิการ
สงเคราะห์

เกี่ยวกับการศพ

1 น�ยประนอม ไชยสันต์ (ถึงแก่กรรม 30 ส.ค.56) 4498 กองคลัง 28 ปี 1 เดือน 5,000 1,000 200,000

2 น�ยสุพัฒน์ บัวพ� (ถึงแก่กรรม 5 ส.ค.56) 4801 ศพจ.สงขล� 19 ปี 5 เดือน 5,000 1,000 200,000

3 น�ยนิยม แป้นบูช� (ถึงแก่กรรม 2 ก.ย.56) 977 สนง.สุโขทัย 28 ปี 6 เดือน 5,000 1,000 200,000

4 น�ยสุภมิตร จันทร์อยู่จริง (ถึงแก่กรรม 1 ต.ค.56) 3678 ศพก.บุรีรัมย์ 28 ปี 1 เดือน 5,000 1,000 200,000



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

Website : http://www.fishcorp.org โทร. 0 2562 0572 - 3 โทรส�ร. 0 2579 2790

ข่าวสาร สอป. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556

ชำ�ระค่�ฝ�กเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตเลขที่ 28/2528

ปทฝ.เกษตรศ�สตร์

ถ้�ไม่ถึงมือผู้รับ กรุณ�ส่งกลับที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด 50 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กทม. 10900

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

การลงทุนของสหกรณ์

สหกรณ์ได้นำาเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

 1. พันธบัตรรัฐบ�ล 45,000,000 บ�ท

 2. พันธบัตรไทยเข้มแข็ง 8,000,000  บ�ท

 3. เงินฝ�กระยะย�ว  100,100,000  บ�ท 

  (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที)

 4. เงินฝ�กระยะสั้น 105,000,000  บ�ท (3 เดือน – 1 ปี)

 5. เงินฝ�กหมุนเวียน  20,000,000  บ�ท (7 วัน , 14 วัน)

 	 รวมเป็นเงิน	 	278,100,000	 บาท

 จึงขอให้สม�ชิกมั่นใจว่�สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด มิได้นำ�เงินไปฝ�กไว้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์เครดิตยูเนียน  

แต่อย่�งใด

ข่าวดีสำาหรับผู้ต้องการออมเงิน โดยได้ดอกเบี้ยสูง

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด กำ�ลังจัดทำ� 

ร�ยละเอียดโครงก�รรับฝ�กเงิน “ออมทรัพย์ทวีทรัพย์” สำ�หรับ

สม�ชิกที่ประสงค์ฝ�กเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยจะให้ดอกเบี้ย 

ในอัตร� 3.80 ต่อปี ซึ่งสูงกว่�ดอกเบี้ยเงินฝ�กอื่นๆ ของสหกรณ์ 

ทั้งนี้ สม�ชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝ�ก	 “ออมทรัพย์ทวีทรัพย์”	 

ฝ�กขั้นต่ำ� 1,000 บ�ท แต่ไม่เกิน 10,000 บ�ท ทุกเดือน  

ระยะเวล�ก�รฝ�ก 3 ปี โดยสหกรณ์ จะคำ�นวณดอกเบี้ยต�มยอด

ฝ�กร�ยเดือนและจะจ่�ยเมื่อครบกำ�หนด

 สำ�หรบั กำ�หนดก�รเริม่โครงก�รนัน้ สหกรณจ์ะแจง้ให้ทร�บ

อีกครั้งหนึ่ง

 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 คร้ังที่ 

10/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุล�คม 2556 ได้มีมติให้จัดก�รประชุม

ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2556 ในวันอังค�รที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557 

ณ ห้องประชุมอ�นนท์ จึงขอเชิญสม�ชิกเข้�ร่วมประชุมใหญ่โดย

พร้อมเพรียงกัน เพื่อม�ใช้สิทธิในฐ�นะผู้ถือหุ้นสหกรณ์ ในก�ร

แสดงคว�มคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่�งๆที่จะเป็นประโยชน์

ต่อสหกรณ์ รวมทั้งเลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รชุดที่ 34 ซึ่งปีนี้

จะมีก�รเลือกตั้งประธ�นกรรมก�ร 1 คน และกรรมก�รอีก 6 คน  

ผูม้�เข�้รว่มประชมุจะไดร้บัเบ้ียประชมุท�่นละ 700 บ�ท รวมทัง้

จะได้รับสิทธิจับร�งวัลในห้องประชุมด้วย

 โดยท่ีสหกรณ์ออมทรพัยก์รมประมง จำ�กดั เปน็สหกรณ์

ระดับใหญ่มีสินทรัพย์รวมประม�ณ 2,200 ล้�นบ�ท ก�รบริห�ร

สินทรัพย์จำ�นวนม�ก รวมท้ังก�รตัดสินใจที่จะลงทุนในเรื่อง

ใดๆ จำ�เป็นต้องมีข้อมูลและมีก�รวิเคร�ะห์ถึงผลดี ผลเสีย และ

ผลประโยชน์ที่สหกรณ์รวมทั้งสม�ชิกจะได้รับ ดังนั้น ก�รเลือก

กรรมก�รเข้�ไปบริห�รจัดก�ร จึงมีคว�มสำ�คัญต่อสหกรณ์และ

ต่อหุ้นและเงินฝ�กของท่�นในสหกรณ์ จึงขอให้พิจ�รณ�เลือก 

ผู้สมัครที่มีวิสัยทัศน์ และมีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร 

เพือ่ใหเ้กดิคว�มเจรญิแกส่หกรณ ์ซึง่เปน็หน�้ทีข่องคณะกรรมก�ร 

ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด 

และพร้อมนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจและพร้อมที่จะทำ�ง�นให้สหกรณ์ 

สมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รด้วย

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

โปรดเวียนกันอ่าน...

ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท นิวธรรมดา (ประเทศไทย) จำากัด 202 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

เจ้าของ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
ที่ปรึกษา : ดร.วิมล จันทรโรทัย
บรรณาธิการอำานวยการ : คณะกรรมก�รศึกษ�และ
   ประช�สัมพันธ์
น�งสุม�ลี ยุกต�นนท์ ประธ�นกรรมก�รศึกษ�
    และประช�สัมพันธ์
น�ยสุเมธ ตันติกุล กรรมก�ร
น�ยจุมพล น�คะลักษณ์ กรรมก�ร
น�ยเผดิม รอดอินทร์ กรรมก�ร
น.ส.รัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร กรรมก�รและเลข�นุก�ร
กองบรรณาธิการ
น�ยสมบูรณ์ เย็นเอง กรรมก�รทำ�หน้�ที่ผู้จัดก�ร
น.ส.นิตย� วงศ์วร�กร หน.ฝ่�ยอำ�นวยก�ร
น.ส.รุ่งทิพย์ แพสว่�ง หน.ง�นสวัสดิก�ร

รายชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีสหกรณ์เปิดไว้เพื่อบริการแก่สมาชิก

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย
กรุงศรีอยุธย�

พหลโยธิน 39
บ�งเขน

039-1-50927-6
047-1-10339-8

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รรท.) และ สส.ชสอ.

สามารถโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเข้าบัญชี

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

กรุงไทย พหลโยธิน 39 039-0-33940-7

****เมื่อโอนเงินเข้�บัญชีเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งสหกรณ์ทร�บทันที พร้อมส่งสำ�เน�ใบฝ�กเงิน 
เขียนชื่อ หม�ยเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ไปยังสหกรณ์


