
 
 

               ปีที่ 19 ฉบบัที่ 12 เดือนธนัวาคม 2562 
 

วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศึกษารอ้ยเอด็  จ ากดั  ประจ าเดือน  ธนัวาคม  2562 
  

สวสัดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศึกษารอ้ยเอ็ด จ ากดั ไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพของสหกรณ์   และ

ประโยชนท์ี่จะเกิดแก่มวลสมาชิกทุกท่านที่พงึมพีงึได ้ตลอดจนความเคลือ่นไหวต่างๆ จึงไดน้ าเสนอวารสารขา่วสหกรณ์ออมทรพัย์

สามญัศึกษารอ้ยเอด็ จ ากดั ปีที ่19  ฉบบัที ่ 12  ประจ าเดอืนธนัวาคม 2562 ต่อสมาชกิทกุท่าน  ดงัน้ีค่ะ 
 

จ านวนสมาชิก  ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม 2562 

จ านวนสมาชกิยกมาจากเดอืนก่อน     1,899  คน 

จ านวนสมาชกิเขา้ใหมร่ะหว่างเดอืน            3            คน 

จ านวนสมาชกิลาออกระหว่างเดอืน          0           คน 

จ านวนสมาชกิคงเหลอืท ัง้สิ้น      1,902  คน    

 

กองทนุสวสัดิการ ก.ส.ส. และ ก.บ.ส. 

 การปฏบิตักิารเกีย่วกบัเงนิกองทุนสวสัดิการสามญัศึกษารอ้ยเอด็ (ก.ส.ส.) 

      สมาชกิยกมาจากเดอืนก่อน                              จ านวน        2,518 คน 

         สมาชกิเขา้ใหม่               จ านวน              - คน 

         สมาชกิเสยีชวีติ             จ านวน    - คน 

             จ านวนสมาชกิคงเหลอืปจัจบุนั                     จ านวน        2,518  คน 

 การปฏบิตักิารเกีย่วกบัเงนิกองทุนสวสัดิการเพือ่บิดามารดาและคู่สมรส (ก.บ.ส.) 
          สมาชกิยกมาจากเดอืนก่อน                              จ านวน          755 คน 

         สมาชกิเสยีชวีติ     จ านวน    - คน 

         จ านวนสมาชกิคงเหลอืปจัจบุนั                          จ านวน         755 คน 
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3.4 จดหมายข่าวสหกรณ์ 



งบก าไรขาดทนุของสหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศึกษารอ้ยเอด็ จ ากดั 

                         

ตัง้แต่วนัที ่ 1  มกราคม  2562  สิ้นสุด วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 

              รายได ้

            ดอกเบี้ยรับ             203,721,875.30    บาท 
            ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร           25,539.78    บาท 
            ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา          342,477.40    บาท   
   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                      5,300.00    บาท 
             รายได้อื่นๆ                   25,038.02    บาท 
   ผลตอบแทนการถือหุ้น ชสอ.                                          540,864.12     บาท 
   ผลตอบแทนการถือหุ้น ชสอค.                                              885.45     บาท 
  รวมรายได ้               204,661,980.07   บาท 
   หัก    ค่าใช้จา่ย                   89,194,550.78   บาท 
   ประมาณก าไรสุทธ ิ                                  115,467,429.29   บาท 

การพจิารณาเงนิกูป้ระจ าเดือน  ธนัวาคม 2562 
 

   สหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัฯ ขอแจง้ใหท่้านสมาชิกทราบเกี่ยวกบัการพิจารณาเงินกูข้องสหกรณ์ ฯ  

โดยจะพิจารณาเดือนละ  2  คร ัง้  ไดแ้ก่  ทุกวนัที่  1  ของเดือน และทุกวนัที่  20  ของเดือน  ขอใหท่้าน 

สมาชิกส่งใบกูก่้อนวนัดงักล่าว เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ ในเดือนธนัวาคม 2562 

ทีผ่่านมา  สหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัไดใ้หบ้รกิารเงนิกูแ้ก่สมาชกิ  ดงัน้ี 

 -  เงนิกูส้ามญั จ่ายเงนิกูส้ามญัจ านวน   112 ราย        เป็นเงนิ     254,845,000   บาท 

 -  เงนิกูฉุ้กเฉิน จ่ายเงนิกูฉุ้กเฉินจ านวน   48 ราย            เป็นเงนิ   911,600   บาท 

         -  เงนิกูเ้พือ่การศึกษา จ่ายเงนิกูเ้พื่อการศึกษาจ านวน  -  ราย           เป็นเงนิ    -         บาท 

-  เงนิกูพ้เิศษ   จ่ายเงนิกูพ้เิศษจ านวน   3   ราย                 เป็นเงนิ 13,200,000  บาท 

 
 

  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศึกษารอ้ยเอ็ด  จ ากดั  ประจ าเดือนธนัวาคม 

2562 ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  การตรวจสอบทะเบียนหุน้ และบญัชีหุน้ กบัรายงานการหกัเก็บจากสมาชิกประจ าเดือน 

    ธนัวาคม 2562  ปรากฏว่า  ยอดถกูตอ้งตรงกนั 

2.  ใบเสรจ็พเิศษสด  ปรากฏว่าถกูตอ้งตรงกนักบัแผ่นทะเบยีนหุน้ 

3.  ทะเบยีนเงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน ปรากฏว่า  จ านวนเงนิกูถ้กูตอ้งตรงกบัสญัญาเงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน 

4.  ทะเบยีนเงนิกูส้ามญั ปรากฏว่า  จ านวนเงนิกูถู้กตอ้งตรงกบัสญัญาเงนิกูส้ามญั 

5.  ทะเบยีนเงนิกูเ้พือ่การศึกษา  ปรากฏว่า จ านวนเงนิกูถ้กูตอ้งตรงกนักบัสญัญาเงนิกูเ้พือ่การศึกษา 

6.  ทะเบยีนเงนิกูพ้เิศษ ปรากฏว่า  จ านวนเงนิกูถู้กตอ้งตรงกบัสญัญาเงนิกูพ้เิศษ 

 

 

รายงานการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์  
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอด็ จ ากัด 

ขอเชิญชวนสมาชิก ออมเงิน ดอกเบีย้สูงกับสหกรณ์ฯ วันนี ้

ประเภทเงินฝาก 


 เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย  3.00  ต่อป ี
    -  สามารถ ฝาก-ถอน ได้ทุกวันท าการ  

ประเภทเงินฝากประจ า 
 เงินฝากประจ า 12 เดือน หรือ 1 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ช าระภาษีร้อยละ 15 

    -  สามารถ ฝาก-ถอน ได้ทุกวันท าการ  
 

 

"เก็บออมวันละนิด  ฉุกคิดเมื่อจะใช้" 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถตดิตามขา่วสารของสหกรณไ์ดท้ี ่www.smroi-et.com 
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