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แลวนะครับ และเปนฉบับสุดทายของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 60 หวังวานานาสาระท่ีคณะผูจัดทําได

พยายามสงตอใหสมาชิกทุกทานไดอาน คงมีประโยชนกับทานสมาชิกทุกทานไมมากก็นอยนะครับและตองขออภัย

กับสมาชิกทุกทานในขอบกพรองรวมท้ังความลาชาท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน ทางคณะผูจัดทําก็ขอเก็บไวเปนขอเสนอ

แนะเพ่ือใหกับคณะกรรมการชุดตอไป ในการพัฒนาศักยภาพใหดียิ่งข้ึน ตอไปครับ สุดทายน้ีในนามของคณะ

กรรมการชุดท่ี 60 ขออํานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย จงปกปองคุมครองใหทานสมาชิกทุกทานมีสุขภาพ รางกาย

แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยอันตราย ท้ังปวง ร่ํารวย เงินทอง และมีความสุขตลอดไปนะครับ สวัสดีครับ

สมาชิกสมทบยกมาจากเดือนพฤศจิกายน  64 จํานวน 208 คน
สมาชิกสมทบสมัครใหม  จํานวน 2 คน
สมาชิกสมทบคงเหลือ  จํานวน 210 คน
รายช่ือสมาชิกท่ีถึงแกกรรม ณ รอบเดือนธันวาคม 2564 จํานวน 2 ราย

1. นายฉลาด มหิเมือง หนวย บํานาญ อ.ไชโย
2. นายชุมพล โสภาพันธุ หนวย บํานาญ อ. ไชโย

ทุนเรือนหุน 2,792,035,890.00 บาท  หน้ีสามัญ 4,642,543,123.98 บาท หน้ีฉุกเฉิน 855,529,784.93 บาท
สมาชิกนําเงินมาฝาก  ประเภท ออมทรัพย     เปนเงิน 492,695,304.42 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป
สมาชิกนําเงินมาฝาก  ประเภท ออมทรัพยพิเศษ เปนเงิน 1,685,351,441.67 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.25 ตอป

สมาชิกสหกรณยกมาจากเดือนพฤศจิกายน 2564 จํานวน 4,533 คน
สมาชิกลาออกจากสหกรณ จํานวน - คน
สมาชิกถึงแกกรรม  จํานวน - คน
สมาชิกโอนไปสหกรณอ่ืน จํานวน - คน
สมาชิกสมัครใหม จํานวน 12 คน
สมาชิกคงเหลือ จํานวน 4,545 คน

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564
ทุนของสหกรณ ทุนเรือนหุน (หุนละ 10 บาท)   2,792,035,890.00 บาท
 ทุนสํารอง  254,963,007.43 บาท
 ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอ่ืน ๆ  4,954,458.75 บาท
 กําไรสุทธิ  153,455,687.17  บาท
 รวมทุนของสหกรณ ฯ  3,205,409,043.35  บาท
  รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ ฯ  5,692,826,954.00  บาท

สมาชิกท่ีประสงคจะกูเงินใหมารับเอกสารการกูเงินไดท่ี

สํานักงาน  เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการกรอกขอมูลและไม

เสียเวลาในการยื่นเอกสารซ่ึงสหกรณฯ กําหนดใหทานยื่น

เอกสารตามกําหนดดังน้ี

ครั้งที่ กําหนด มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม

1 ยื่นกอนวันที่ 7 8 9

ประชุม 11 10 11

จายวันที่ 14 14 16

2 ยื่นกอนวันที่ 19 17 18

ประชุม 21 21 22

จายวันที่ 25 22 25

ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก

ขอมูลการเงิน

สถานะทางการเงิน สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด

ปฏิทินการยื่นกู ม.ค.65 – มี.ค.65
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99 ถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือ ต.บานอิฐ อ.เมือง จ.อางทอง 14000 โทรศัพท 035-611023, 035-614754 โทรสาร 035-612040 www.atgtsc.com 
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 การใชเงินสาธารณประโยชนในการสนับสนุนงานวันเด็กและวันครู ประจําป 2565

 สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด ไดอนุมัติใชเงินสาธารณประโยชนในการสนับสนุนงานวันเด็กและงานวันครู ประจําป 2565 ดังน้ี
 1. งานวันเด็ก (รอการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 61 ในวันท่ี 19 มกราคม 2565 )
 2. งานวันครู อําเภอละ 5,000 บาท 7 อําเภอ เปนจํานวนเงิน 35,000 บาท

 สิทธิประโยชนของการทําประกันชีวิตกลุม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของสมาชิกตามเงื่อนไข
 ความคุมครอง ประจําป 2565 

 วันท่ีกรมธรรมมีผลบังคับใช 1 กุมภาพันธ 2565  วันครบรอบปกรมธรรม ทุกวันท่ี 1 กุมภาพันธ ของทุกป สมาชิก หมายความถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด
(โครงการ 1-5 )

คุณสมบัติของสมาชิกผูมีสิทธิเขารวม
1. ผูเอาประกันภัยรายเดิมคุมครองตอเน่ืองถึงอายุไมเกิน 85 ปบริบูรณ
2. ผูขอเอาประกันภัยรายใหม จะตองมีอายุ 20-80 ปบริบูรณ
3. สมาชิกผูเอาประกันภัยรายเดิม ท่ีบริษัทฯ รับประกันตอเน่ืองจากบริษัทเดิม ใหนับระยะเวลารอคอย 1 ป นับจากวันท่ีผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองตามกรมธรรมเดิม
4. สมาชิกท่ีขอเอาประกันภัยรายใหม ไมตองแถลงสุขภาพ แตตองมีรางกายสมบูรณแข็งแรง โดยไมคุมครองการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเปนมากอนการทําประกัน
 หรือเก่ียวเน่ืองจากโรคท่ีเปนมากอนการทําประกันภายใน 1 ป ท่ีไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
5. กรณีเกิดการเรียกรองสินไหมทดแทน สหกรณฯ ตองแสดงเอกสารหลักฐานการคุมครองตอเน่ืองจากกรมธรรมเดิม เปนเอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมทดแทน
6. สินไหมทดแทนจายใหในนามสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ป (วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 - 31 มกราคม 2566)
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุม (คุมครองสมาชิก คูสมรส บุตร บิดา และมารดา)

ตารางผลประโยชนความคุมครอง

ทุนประกัน (บาท)

โครงการ 1
โครงการ 2 โครงการ 3

โครงการ 4 โครงการ 5
สามัญ สมทบ สามัญ/สมทบ

1. การประกันชีวิต
: จายเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต (ท้ังในกรณ เจ็บปวย อุบัติเหตุการถูกลอบทําราย)

2. การประกันอุบัติเหตุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมขอ 1)
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เบ้ียประกันภัย/คน/ป (บาท) 3,360 1,620 1,410 7,770 4,520 9,800

 ระบบโปรแกรมงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

 แจงสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด ทุกทาน สมาชิกทานใดท่ีประสงคจะตรวจสอบขอมูลดวยตนเอง สามารถเขาเว็บไชตสหกรณไดท่ี https://atgtsc.com
และเขาเมนู “ระบบขอมูลสมาชิก” ใสช่ือสมาชิกผูใชงาน กรอกเลขทะเบียนสมาชิก และรหัสผานตามท่ีสมาชิกไดต้ังคาไว (ในการเขาใชงานคร้ังแรกน้ัน ใหสมาชิกทุกทานกรอกเลข
ทะเบียนสมาชิกในชองรหัสผาน) ในกรณีท่ีสมาชิกตรวจสอบขอมูลผานมือถือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรไมได สมาชิกสามารถแจงปญหาการเขาดูขอมูลไดท่ีสหกรณฯ โดยแจงผาน 
แอพพลิเคช่ันไลนไดท่ี (Line ID : atsc_angthong) หรือติดตอสอบถามไดท่ี เบอรโทร 035-611023 , 035-614754 ตามวันและเวลาทําการได ครับ

คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา นายวิทยา  มีสกุล นายพินิจ ชางงาม นางอมรารัตนธนัน นิสะโสกะ        นางทัศนีย  ระเบียบดี          นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย    นายวิทยา  มีสกุล นายพินิจ ชางงาม นางอมรารัตนธนัน นิสะโสกะ        นางทัศนีย  ระเบียบดี          นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย    
เรียบเรียงขาว/ศิลป นายนพปฎล บุญพงษ นางสาวกัญญาภัค  วงษแสงนอย นายนพปฎล บุญพงษ นางสาวกัญญาภัค  วงษแสงนอย นายนพปฎล บุญพงษ นางสาวกัญญาภัค  วงษแสงนอย

สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด
99 ถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือ ต.บานอิฐ
อ.เมือง จ.อางทอง 14000 

กรุณาสง

เอกสารสําคัญ

 เรื่องที่สาม

 เรื่องที่สอง

 เรื่องที่สี่

  การทําประกันชีวิต สําหรับการกูเงินประเภทสามัญ 

  - สมาชิกท่ีกูเงินเกิน 1,000,000 บาท  ถึง 2,000,000 บาท ตองทําประกันชีวิตโครงการ 3
  - สมาชิกท่ีกูเงินเกิน 2,000,000 บาท ถึง 2,500,000 บาท ตองทําประกันโครงการ 3 และ 4
  - สมาชิกท่ีกูเงินเกิน 2,500,000 บาท ถึง 3,700,000 บาท ตองทําประกันโครงการ 3,  4, และ 5

 เรื่องแรก
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