
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2544 

*************** 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 5 และขอ้ 6 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

ครังที 12/2544 เมือวนัที 2 กรกฎาคม 2544 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยหุ้น ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ว่าด้วยหุ้น 

พ.ศ. 2544” 

 ขอ้ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงัคบัตงัแต่วนัที 3 กรกฎาคม 2544 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอืนใดทีมีอยู่ก่อนวนั

ใชร้ะเบียบนี ซึงมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนีทงัสิน 

 

หมวด 1 

การถือหุ้น 

 ขอ้ 4. สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราทีกําหนดตามจาํนวนเงินได้รายเดือนของตน

ดงัต่อไปนี 

เงินไดร้ายเดือน (บาท) การกาํหนดหุน้รายเดือน 

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน (บาท) 

ไม่เกิน 4,000 บาท แต่ไม่เกิน   35 350 

เกินกวา่ 4,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 40 400 

เกินกวา่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 6,000 บาท 45 450 

เกินกวา่ 6,000 บาท แต่ไม่เกิน 7,000 บาท 50 500 

เกินกวา่ 7,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000 บาท 55 550 

เกินกวา่ 8,000 บาท แต่ไม่เกิน 9,000 บาท 60 600 

เกินกวา่ 9,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 65 650 

เกินกวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 11,000 บาท 70 700 

เกินกวา่ 11,000 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท 75 750 

เกินกวา่ 12,000 บาท แต่ไม่เกิน 13,000 บาท 80 800 



เงินไดร้ายเดือน (บาท) การกาํหนดหุน้รายเดือน 

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน (บาท) 

เกินกวา่ 13,000 บาท แต่ไม่เกิน 14,000 บาท 85 850 

เกินกวา่ 14,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 90 900 

เกินกวา่ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท 100 1,000 

เกินกวา่ 16,000 บาท แต่ไม่เกิน 17,000 บาท 110 1,100 

เกินกวา่ 17,000 บาท แต่ไม่เกิน 18,000 บาท 120 1,200 

เกินกวา่ 18,000 บาท แต่ไม่เกิน 19,000 บาท 130 1,300 

เกินกวา่ 19,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 140 1,400 

เกินกวา่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 22,000 บาท 150 1,500 

เกินกวา่ 22,000 บาท แต่ไม่เกิน 24,000 บาท 160 1,600 

เกินกวา่ 24,000 บาท แต่ไม่เกิน 26,000 บาท 170 1,700 

เกินกวา่ 26,000 บาท แต่ไม่เกิน 28,000 บาท 180 1,800 

เกินกวา่ 28,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 190 1,900 

30,000 บาทขึนไป 200 2,000 

 ขอ้ 5. สมาชิกอาจขอซือหุ้นเพิมเป็นครังคราวได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจาํนงเป็น

หนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

 จาํนวนหุ้นทีซือเป็นครังคราวดงักล่าวนนั ตอ้งมีจาํนวนไม่ตาํกวา่หนึงหุน้ 

 ขอ้ 6. สมาชิกคนหนึงๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หนึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทงัหมดไม่ได ้

 สมาชิกผูถ้ือหุน้ตามขอ้ 4 และขอ้ 5 ใหส้หกรณ์ฯ ออกใบเสร็จรับเงินสําหรับหนึงหุน้หรือหลายหุน้ที

สมาชิกถือและชาํระเตม็มูลค่า 

 

หมวด 2 

การโอนหุ้นการถอนหุ้นและจ่ายคืนค่าหุ้น 

 ขอ้ 7. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุน้ทีถือตามขอ้ 4 แมบ้างส่วนหรือทงัหมดในระหวา่งทีตนเป็น

สมาชิกอยู่ไม่ได ้

 หุน้ทีถอนคืนก่อนวนัสินปีทางบญัชีปีใด ไม่ใหไ้ดรั้บเงินปันผลในปีนนั 

 ขอ้ 8. การจ่ายคืนค่าหุน้ 

(1) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้แก่ผูมี้สิทธิไดร้ับ โดยไม่

มีเงินปันผลสําหรับปีทีออกนนั เวน้แต่ผูมี้สิทธิไดรั้บค่าหุ้นจะเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลงัจากวนัสินปีทางบญัชี

สหกรณ์ทีออก จึงมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลสําหรับปีทีออกนนั 



(2) สมาชิกทีออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงิน

ปันผล ให้ตามกฎหมายวา่ดว้ยล้มละลาย ถา้ในปีใดจาํนวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกลาออกจาก

สหกรณ์เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวนัตน้ปีนัน คณะกรรมการดาํเนินการมี

อาํนาจใหร้อการจ่ายคืนหุน้ของสมาชิกทีลาออกรายการต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ขอ้ 9. การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นตามขอ้ 8 นนั ให้สหกรณ์หกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อ

สหกรณ์ออกก่อน 

 

หมวด 3 

การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 

 ขอ้ 10. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นต่อเมือมีกําไรสุทธิประจาํปี ตามอตัราทีทีประชุมใหญ่

อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ 

 ขอ้ 11. การคิดเงินปันผลตามหุ้นให้คิดตามส่วนแห่งระยะเวลาแห่งการถือหุน้ตามจาํนวนเดือนเต็ม 

 เงินค่าหุ้นทีสหกรณ์ไดรั้บภายในวนัที 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สําหรับเดือนนัน 

ส่วนเงินค่าหุ้นทีสหกรณ์ไดรั้บหลงัวนัที 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้งัแต่เดือนถดัไป 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

 

ศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

(นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 


