
 

 

 

สวัสดสีมาชิก สอ.ชพ.  ทุกทาน 
 ขาวสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที่ 42 ฉบับนี้พบกับทานเปนฉบับสงทายป พ.ศ. 2560 

(ค.ศ. 2017) ดวยเดือนธันวาคมเปนเดือนแหงการสงความสุข สงทายปเกาและตอนรับปใหม พ.ศ. 2561        

(ค.ศ. 2018)  

ป 2560 หลายทานพบกับความสุขสมหวัง ท้ังดานชีวิตสวนตัว หนาที่การงาน กรรมการดําเนินการ

สหกรณฯ ก็ขออวยพรใหทานประสบความสุข ความสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป สวนทานใดคิดวาไมใชปของเรา ก็ขอใหป 2561 

เปนปแหงความสุข ความสําเร็จของทุกทาน และตลอดไป สหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ก็จะเปนเพ่ือน

อยูเคียงขางทานสมาชิกอยูเสมอ  

ที่สําคัญ ทานสมาชิกสามารถติดตามขาวสารของสหกรณฯ ยอนหลังไดที่ เว็บไซตสหกรณฯ 

(www.phutsc.com) กรรมการและเจาหนาที่ทุกทานยินดีใหบริการ ใหสมกับความไววางใจจากสมาชิก 
  

เรื่องแจงเพื่อทราบ   
 จํานวนสมาชิก ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 458 คน แยกเปนสังกัด ดังนี้  

สมาชิก 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน  189 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน  230 คน 

สมาชิกสมทบ 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน     7 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน   32 คน 

 
 

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2560 ดังนี้  
 สินทรัพย     166,619,685.34 บาท 
 หนี้สินและทุน     166,619,685.34 บาท 

- หนี้สิน      30,333,736.47 บาท 
- ทุน              130,409,556.63 บาท 

  สรุป รายไดสูงกวารายจาย                     5,876,392.24 บาท 
- รายได        7,167,742.99 บาท 
- คาใชจาย        1,291,350.75 บาท 

 
 

เปดซื้อหุนพิเศษ สงทายปเกา ตอนรับปใหม 
การสงเสริมการออม เปนภารกิจสําคัญของสหกรณ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานรวมลงทุนกับ

สหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด เพราะมีรายไดดี กําไรงาม เพียง “ซื้อหุนพิเศษ สงทายปเกา 

ตอนรับปใหม”  ตั้งแตวันที่ 11 - 29 ธันวาคม 2560 เทานั้น โดยอัตราเงินปนผลการซื้อหุนพิเศษ   

จะไดจากการจัดสรรผลกําไรของ สอ.ชพ. ในแตละป  

ฉบับที ่7 / วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
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สํารวจผูสนใจทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน 
 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดออกแบบสํารวจความตองการเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน          

ณ ประเทศญี่ปุน (Tohoku นิกโก เซนได นาริตะ 5 วัน 3 คืน) กับสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด    
ในราคาสมาชิก และสามารถยื่นกูกับสหกรณไดเปนกรณีพิเศษ รับจํานวนจํากัดเพียง  30 - 34 คน เทานั้น สามารถ

รวมเดินทางไดทั้งสมาชิกและครอบครัว โดยจะจัดในชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม 2561 
ขึ้นอยูกับความสนใจของสมาชิก ทานท่ีสนใจ สามารถดูรายละเอียดการเดินทาง และดาวนโหลดแบบสํารวจ     

ไดทีเ่ว็บไซตสหกรณฯ (www.phutsc.com) 
 

เตรียมสํารวจเงินเดือน ปรับการชําระคาหุนใหเปนปจจุบนั 
 จากการสํารวจขอมูลการชําระคาหุนของสมาชิก พบวาสมาชิกหลายทานยังชําระไมตรงกับเงินไดรายเดือน 
ซึ่งสงผลตอจํานวนทุนเรือนหุนของสมาชิกที่ลดลงกวาที่ควรจะเปน และการดําเนินงานสหกรณ ดังนั้น เร็วๆ นี้ 

สหกรณฯ จะออกแบบสํารวจไปยังสมาชิกทุกทาน ใหแจงเงินไดรายเดือนปจจุบัน เพ่ือสหกรณจะได
ดําเนินการใหเปนปจจุบันตอไป 
  

เงนิไดรายเดือน   

(บาท) 

จํานวนหุน 

ที่ตองถือ (หุน) 

จํานวนเงิน

(บาท) 

เงนิไดรายเดือน   

(บาท) 

จํานวนหุน 

ที่ตองถือ (หุน) 

จํานวนเงิน

(บาท) 

ไมเกิน 7,000 35 350 เกินกวา 23,000 ถึง 24,000 120 1,200 

เกินกวา 7,000 ถึง 8,000 40 400 เกินกวา 24,000 ถึง 25,000 125 1,250 

เกินกวา 8,000 ถึง 9,000 45 450 เกินกวา 25,000 ถึง 26,000 130 1,300 

เกินกวา 9,000 ถึง 10,000 50 500 เกินกวา 26,000 ถึง 27,000 135 1,350 

เกินกวา 10,000 ถึง 11,000 55 550 เกินกวา 27,000 ถึง 28,000 140 1,400 

เกินกวา 11,000 ถึง 12,000 60 600 เกินกวา 28,000 ถึง 29,000 145 1,450 

เกินกวา 12,000 ถึง 13,000 65 650 เกินกวา 29,000 ถึง 30,000 150 1,500 

เกินกวา 13,000 ถึง 14,000 70 700 เกินกวา 30,000 ถึง 31,000 155 1,550 

เกินกวา 14,000 ถึง 15,000 75 750 เกินกวา 31,000 ถึง 32,000 160 1,600 

เกินกวา 15,000 ถึง 16,000 80 800 เกินกวา 32,000 ถึง 33,000 165 1,650 

เกินกวา 16,000 ถึง 17,000 85 850 เกินกวา 33,000 ถึง 34,000 170 1,700 

เกินกวา 17,000 ถึง 18,000 90 900 เกินกวา 34,000 ถึง 35,000 175 1,750 

เกินกวา 18,000 ถึง 19,000 95 950 เกินกวา 35,000 ถึง 36,000 180 1,800 

เกินกวา 19,000 ถึง 20,000 100 1,000 เกินกวา 36,000 ถึง 37,000 185 1,850 

เกินกวา 20,000 ถึง 21,000 105 1,050 เกินกวา 37,000 ถึง 38,000 190 1,900 

เกินกวา 21,000 ถึง 22,000 110 1,100 เกินกวา 38,000 ถึง 39,000 195 1,950 

เกินกวา 22,000 ถึง 23,000 115 1,150 เกินกวา 39,000 ขึ้นไป 200 2,000 
 

.... พบกันอีกครั้งฉบับหนา.... 
********************************************** 

จัดทําโดย... ทีมประชาสัมพันธ สอ.ชพ.    094-423-5654 /094-723-1836 
นายจันทรยงยุทธ บุญทอง (ผอ.ยุทธ คุรุสภา) และนางสาวชนัญชิดา  เกษโกมล (ดา สกสค.)  

www.phutsc.com 


