
 สวััสดีีปีีเถาะ (ปีีกระต่่าย) 2566 สวััสดีีปีีเถาะ (ปีีกระต่่าย) 2566 กัับท่่านสมาชิิกัท่่�รัักัทุ่กัท่่านครัับ วารัสารัออมท่องฉบับน่�
เป็น็ฉบบัท่่� 12/2565 แล้้วนะครัับ แล้ะเป็น็ฉบบัสุดท่า้ยของคณะกัรัรัมกัารัดำเนนิกัารั ชิดุท่่� 61 หวงัวา่นานา
สารัะท่่�คณะผู้้้จััดท่ำไดพ้ยายามส่งต่อ่ให้สมาชิกิัท่กุัท่า่นไดอ่้าน คงมป่็รัะโยชินกั์ับท่า่นสมาชิกิัท่กุัท่า่นไมม่ากั
กั็น้อยนะครัับแล้ะต้่องขออภััยกัับสมาชิิกัทุ่กัท่่านในข้อบกัพร่ัองรัวมท่ั�งความล่้าช้ิาท่ั�งหล้ายท่่�เกิัดข้�น ท่าง
คณะผู้้้จััดท่ำ กั็ขอเกั็บไว้เป็็นข้อเสนอแนะเพ่�อให้กัับคณะกัรัรัมกัารัชิุดต่่อไป็ ในกัารัพัฒนาศัักัยภัาพให้ด่ยิ�ง
ข้�นต่อ่ไป็ครับั สดุท่า้ยน่�ในนามของคณะกัรัรัมกัารัชุิดท่่� 61 ขออำนาจัสิ�งศักััดิ�สทิ่ธิ์ิ�ท่ั�งหล้าย จังป็กัป็อ้งคุม้ครัอง
ให้ท่่านสมาชิิกัทุ่กัท่่านม่สุขภัาพ รั่างกัายแข็งแรัง ป็ล้อดภััยจัากัโรัคภััยอันต่รัายท่ั�งป็วง รั�ำรัวย เงินท่อง แล้ะ
ม่ความสุขต่ล้อดไป็นะครัับ

สมาชิิกัสมท่บยกัมาจัากัเด่อนพฤศัจัิกัายน 2565 จัำนวน 233 คน 
สมาชิิกัสมท่บสมัครัใหม่  จัำนวน 4 คน
สมาชิิกัสมท่บคงเหล้่อ  จัำนวน 237 คน

รัายชิ่�อสมาชิิกัท่่�ถึ้งแกั่กัรัรัม ณ รัอบเด่อน ธิ์ันวาคม 2565 จัำนวน  2  รัาย
1. นางธิ์นวรัรัณ อย้่สมบ้รัณ์ หน่วย บำนาญ กัศัน. จั.อ่างท่อง
2. นางกัรัรัณธิ์ิภัา มั�งคั�ง หน่วย บำนาญ อ.โพธิ์ิ�ท่อง จั.อ่างท่อง

ทุุนเรืือนหุุ้�น 2,914,887,460.00 บาทุ  หุ้น้�สามััญ 4,742,665,696.61 บาทุ หุ้น้�ฉุุกเฉุิน 843,883,411.46 บาทุ
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก  ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์ เป็นเงิิน 143,594,426.29 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.25 ต่อปี
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก  ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์พิเศษ เป็นเงิิน 1,924,197,785.22 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.75 ต่อปี

สมัาชิิกสหุ้กรืณ์์ย์กมัาจากเดือนพฤศจิกาย์น 2565 จำนวน 4,576 คน 
สมาชิิกัล้าออกัจัากัสหกัรัณ์ จัำนวน - คน 
สมาชิิกัถึ้งแกั่กัรัรัม   จัำนวน 2 คน 
สมาชิิกัโอนไป็สหกัรัณ์อ่�น จัำนวน 3 คน 
สมาชิิกัสมัครัใหม่ จัำนวน 4 คน 
สมัาชิิกคงิเหุ้ลือ จำนวน  4,575 คน

 งิบแสดงิฐานะการืเงิิน ณ์ วันทุ้� 30 พฤศจิกาย์น 2565
ทุุนของิสหุ้กรืณ์์ ทุ่นเรั่อนหุ้น (หุ้นล้ะ 10 บาท่)   2,914,887,460.00 บาท่ 
 ทุ่นสำรัอง  270,392,703.03 บาท่
 ทุ่นสะสมต่ามข้อบังคับแล้ะรัะเบ่ยบอ่�น ๆ  5,158,208.75 บาท่
 กัำไรัสุท่ธิ์ิ 155,756,956.76  บาท่ 
 รัวมทุ่นของสหกัรัณ์ ฯ 3,346,195,328.54   บาท่
 รัวมหน่�สินแล้ะทุ่นของสหกัรัณ์ ฯ  5,582,847,616.44 บาท่

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

ข้อมูลการเงิน

สถานะทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำากัด

  การืทุำาปรืะกันชิ้วิต สำาหุ้รืับการืกู�เงิินปรืะเภทุสามััญ 

 - สมาชิิกัท่่�กั้้เงินเกัิน 1,000,000 บาท่ ข้�นไป็  ถึ้ง 2,000,000 บาท่ ต่้องท่ำป็รัะกัันชิ่วิต่โครังกัารั 3
 - สมาชิิกัท่่�กั้้เงินเกัิน 2,000,001 บาท่ ข้�นไป็ ถึ้ง 2,500,000 บาท่ ต่้องท่ำป็รัะกัันโครังกัารั 3 แล้ะ 4
 - สมาชิิกัท่่�กั้้เงินเกัิน 2,500,001 บาท่ ข้�นไป็ ถึ้ง 3,700,000 บาท่ ต่้องท่ำป็รัะกัันโครังกัารั 3,  4, แล้ะ 5

เรื่องที่แรก

สวัสดีปีใหม่ 2566สวัสดีปีใหม่ 2566สวัสดีสวัสดีปีใหม่ ปีใหม่ 25662566

99 ถนนโพธิ์ิ�พรืะย์า-ทุ่าเรืือ ต.บ�านอิฐ อ.เมัืองิ จ.อ่างิทุองิ 14000 โทุรืศัพทุ์ 035-611023, 035-614754 โทุรืสารื 035-612040 https://atgtsc.com

ปีีที่่� 27 ฉบัับัที่่� 12ปีีที่่� 27 ฉบัับัที่่� 12
ประจำำ�เดืือน ธัันว�คม พ.ศ. 2565ประจำำ�เดืือน ธัันว�คม พ.ศ. 2565

เป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลัเป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลั
 แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก   แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก  
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คณ์ะผู�จัดทุำาคณ์ะผู�จัดทุำา  นางอมรัารััต่น์ธิ์นัน นิสะโสกัะ          นางวิภัา ส่างสารั          นางท่ัศัน่ย์ รัะเบ่ยบด่          นายบันเท่ิง ท่รังบัณฑิต่ย์          นายมนต่รั่ เผู้่อกัท่องนางอมรัารััต่น์ธิ์นัน นิสะโสกัะ          นางวิภัา ส่างสารั          นางท่ัศัน่ย์ รัะเบ่ยบด่          นายบันเท่ิง ท่รังบัณฑิต่ย์          นายมนต่รั่ เผู้่อกัท่อง
เรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลปเรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลป์์ นายนพป็ฎล้ บุญพงษ์          นางสาวกััญญาภััค วงษ์แสงน้อย นายนพป็ฎล้ บุญพงษ์          นางสาวกััญญาภััค วงษ์แสงน้อย

  สิทุธิิ์ปรืะโย์ชิน์ของิการืทุำาปรืะกันช้ิวิตกลุ่มั บริืษัทุ กรุืงิเทุพปรืะกันช้ิวิต จำากัด (มัหุ้าชิน) ของิสมัาชิิกตามัเงืิ�อนไขความัคุ�มัครืองิ ปรืะจำาปี 2566

 วนัท่่�กัรัมธิ์รัรัม์มผู่้ล้บงัคบัใช้ิ 1 กุัมภัาพนัธ์ิ์ 2566  วนัครับรัอบปี็กัรัมธิ์รัรัม์  ทุ่กัวนัท่่� 1 กัมุภัาพันธ์ิ์ ของทุ่กัปี็ 
 สมาชิกิั หมายความถึง้ สมาชิิกัสหกัรัณ์ออมท่รัพัย์ครัอ่้างท่อง จัำกััด (โครังกัารั 1-5 )

คณุ์สมับตัขิองิสมัาชิกิผู�มัส้ทิุธิิ์เข�าร่ืวมั
1. ผู้้เ้อาป็รัะกันัภัยัรัายเดิมคุม้ครัองต่่อเน่�องถึง้อายไุม่เกันิ 85 ปี็บริับร้ัณ์
2. ผู้้ข้อเอาป็รัะกันัภัยัรัายใหม่ จัะต้่องมอ่าย ุ20-80 ปี็บริับร้ัณ์
3. สมาชิกิัผู้้เ้อาป็รัะกันัภัยัรัายเดิม ท่่�บริัษทั่ฯ รับัป็รัะกันัต่่อเน่�องจัากับริัษทั่เดมิ ให้นับรัะยะเวล้ารัอคอย 1 ปี็ นบัจัากัวนัท่่�ผู้้้เอาป็รัะกัันภัยัได้รับัความคุ้มครัองต่ามกัรัมธิ์รัรัม์เดมิ
4. สมาชิกิัท่่�ขอเอาป็รัะกันัภัยัรัายใหม่ ไม่ต้่องแถึล้งสขุภัาพ แต่่ต้่องมร่่ัางกัายสมบร้ัณ์แขง็แรัง โดยไม่คุม้ครัองกัารัเสย่ชิว่ติ่จัากักัารัเจับ็ป่็วยด้วยโรัคท่่�เป็็นมาก่ัอนกัารัท่ำป็รัะกันัหรัอ่ เกั่�ยวเน่�องจัากัโรัคท่่�เป็็น 
 มาก่ัอนกัารัท่ำป็รัะกันัภัายใน 1 ปี็ ท่่�ได้รับัความคุม้ครัองต่ามกัรัมธิ์รัรัม์
5. กัรัณเ่กิัดกัารัเรัย่กัร้ัองสนิไหมท่ดแท่น สหกัรัณ์ฯ ต้่องแสดงเอกัสารัหล้กััฐานกัารัคุ้มครัองต่่อเน่�องจัากักัรัมธิ์รัรัม์เดิม เป็็นเอกัสารัป็รัะกัอบกัารัเรัย่กัร้ัองสินไหมท่ดแท่น
6. สินไหมท่ดแท่นจ่ัายให้ในนามสหกัรัณ์ออมท่รัพัย์ครัอ่้างท่อง จัำกัดั
	 หมายเหตุุ	:	รายละเอียีดความคุ�มครอีงเป็็นไป็ตุามกรมธรรม์)

  การืพักชิำารืะเงิินต�น

 เพ่�อเป็็นกัารัชิ่วยเหล้่อเพ่�อนสมาชิิกัในสถึานกัารัณ์ป็รัะสบอุท่กัภััย ท่่�ป็รัะชิุมคณะกัรัรัมกัารัดำเนินกัารั ม่มต่ิท่่�ป็รัะชิุมอนุมัต่ิให้ม่กัารัพักัชิำรัะเงินต่้นเป็็นรัะยะเวล้า 6 เด่อน โดยให้ย่�นแสดงจัำนงได้ท่่� 
สหกัรัณ์ออมท่รััพย์ครั้อ่างท่อง จัำกััด โดยสามารัถึย่�นความป็รัะสงค์ได้ถึ้งวันท่่� 31 มกัรัาคม 2566

เรื่องที่สอง

เรื่องที่สี่

  การืใชิ�เงิินสาธิ์ารืณ์ปรืะโย์ชิน์ในการืสนับสนุนงิานงิานวันเด็กและวันครืู ปรืะจำาปี 2566 

 สหกัรัณ์ออมท่รััพย์ครั้อ่างท่อง จัำกััด ได้อนุมัต่ิใชิ้เงินสาธิ์ารัณป็รัะโยชิน์ในกัารัสนับสนุนงานวันเด็กัแล้ะงานวันครั้ ป็รัะจัำป็ี 2566 ดังน่�
 1. วันเด็กั โรังเรั่ยนล้ะ 1,000 บาท่ 
 2. วันครั้ อำเภัอล้ะ 5,000 บาท่ 7 อำเภัอ เป็็นเงิน 35,000 บาท่

  การืชิำารืะเบ้�ย์ปรืะกันล่วงิหุ้น�าของิสมัาคมัฌาปนกิจสงิเครืาะหุ้์สมัาชิิกชิุมันุมัสหุ้กรืณ์์ออมัทุรืัพย์์ครืูไทุย์ ปรืะจำาปี 2566

 แจัง้สมาชิกิัสมาคมฌาป็นกัจิัสงเครัาะหส์มาชิกิัชิมุนมุสหกัรัณอ์อมท่รััพยค์รัไ้ท่ย ท่กุัท่า่น ขอแจัง้เรั่�องกัารัชิำรัะคา่เบ่�ยป็รัะกันัภััยล้ว่งหนา้ ป็รัะจัำป็ ี2566 ของสมาคมฌาป็นกัจิัสงเครัาะหส์มาชิกิัคร้ัไท่ย 
ในรัอบป็ีหน้า เป็็นจัำนวนค่าเบ่�ยท่่านล้ะ 7,007 บาท่ (หมายเหตุ่ : ท่่�ค่าเบ่�ยเพิ�มข้�นเน่�องจัากัสมาชิิกัท่ั�วป็รัะเท่ศัของสหกัรัณ์ครั้ท่ั�งหมดเส่ยชิ่วิต่เป็็นจัำนวนเยอะ ท่างสมาคมเล้ยเรั่ยกัเกั็บเบ่�ยป็รัะกัันจัำนวนเพิ�ม
ข้�นจัากัเดิมคะ่) สามารัถึเรัิ�มชิำรัะคา่เบ่�ยต่ั�งแต่่บดัน่�เป็น็ต่น้ไป็จันถึ้งวนัท่่� 20 กัมุภัาพนัธิ์์ 2566  ท่างเจัา้หนา้สหกัรัณจ์ัะต่ดิต่อ่แจัง้สมาชิกิัทุ่กัท่่านผู้า่นท่างโท่รัศัพัท่แ์ต่บ่างสว่นไมส่ามารัถึต่ดิต่อ่ได ้จั้งขอแจั้งมายัง
ข่าวสารัออมท่องให้สมาชิิกัทุ่กัท่่านได้รัับท่รัาบผู้่านชิ่องท่างน่� หากัม่ข้อสงสัยป็รัะกัารัใดให้มาต่ิดต่่อท่่� คุณกััญญาภััค วงษ์แสงน้อย เจั้าหน้าท่่�ป็รัะจัำศั้นย์ป็รัะสานงาน สอ.ครั้อ่างท่อง จัำกััด โท่รั 035-611023, 
035-614754 ชิำรัะต่ั�งแต่่เวล้า 08.30-14.30 น. ของวันท่ำกัารัขอบคุณครัับ

เรื่องที่สาม

เรื่องที่ห้า

แนะนำ�สม�ชิิก โหลดเลย แอปพลิเคชินั สอ.ครูอู่�งทองแนะนำ�สม�ชิิก โหลดเลย แอปพลิเคชินั สอ.ครูอู่�งทอง
พิิมพิค์้น้หา สอ.ค้รูอูา่งทอง ใน Google Play และ App Store

พิรูอ้มใหด้าวนโ์หลดแลว้ท้�งรูะบบ Android และ iOS

แอปพลิเคชิัน สอ.ครืูอ่างิทุองิ สามัารืถตรืวจสอบข�อมัูลต่างิ ๆ ของิทุ่านได�ดังิน้�

ข้อม้ล้ส่วนต่ัว   สวัสดิกัารัป็รัะกัันชิ่วิต่   ค�ำป็รัะกััน   ทุ่นเรั่อนหุ้น   สินเชิ่�อ (เงินกั้้)  เงินฝากั  
รัายกัารัเรั่ยกัเกั็บแล้ะใบเสรั็จัรัายเด่อน  ต่รัวจัสิท่ธิ์ิ�กั้้  อัป็โหล้ดสล้ิป็  
ข่าวสหกัรัณ์ฯ

สแกน QR Codeสแกน QR Code

รืะย์ะเวลาเอาปรืะกันภัย์ : 1 ปี (วันทุ้� 1 กุมัภาพันธิ์์ 2566 - 31 มักรืาคมั 2567)

การืปรืะกันชิ้วิตและอุบัติเหุ้ตุกลุ่มั (คุ�มัครืองิสมัาชิิก คู่สมัรืส บุตรื บิดา และมัารืดา)

ตารืางิผลปรืะโย์ชิน์ความัคุ�มัครืองิ

 ทุุนปรืะกัน (บาทุ)

โครืงิการื 1
โครืงิการื 2 โครืงิการื 3

สามััญ/สมัทุบ
โครืงิการื 4 โครืงิการื 5 โครืงิการื 6

สามััญ สมัทุบ

1. กัารัป็รัะกัันชิ่วิต่
: จั่ายเงินท่ดแท่นในกัรัณ่เส่ยชิ่วิต่
(ท่ั�งในกัรัณ่ เจั็บป็่วย อุบัต่ิเหตุ่กัารัถึ้กัล้อบท่ำรั้าย)

400,000 200,000 100,000 700,000 600,000 1,000,000 600,000 

 2.กัารัป็รัะกัันอุบัต่ิเหตุ่
เส่ยชิ่วิต่จัากัอุบัต่ิเหตุ่ (รัวมข้อ1)

800,000 600,000 300,000 1,050,000 950,000 2,000,000 950,000 

เบ่�ยป็รัะกัันภััย/คน/ป็ี (บาท่) 3,240 1,600 1,390 7,560 4,790 9,700 4,790
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