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คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด

สาส์นจากประธาน

นายจ�ำนง เหล่าคงธรรม
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ที่รักและเคารพทุกท่าน
สารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ ซึง่ สรุปผลการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
สหกรณ์มีสมาชิกจ�ำนวน 3,135 ท่าน มีทุนด�ำเนินงานกว่า 3,392 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น
1,212 ล้านบาท ทุนส�ำรองและทุนอืน่ ๆ 179 ล้านบาทเศษ และมีเงินรับฝากสมาชิก 2,829
ล้านบาทเศษ สหกรณ์ของเราให้สมาชิก กู้เงิน 3,013 ล้านบาทเศษ ผลการด�ำเนินงานใน
ช่วงระยะเวลาครึ่งปี เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป้าหมายหลักของสหกรณ์คือสมาชิก
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการด�ำเนินการค�ำนึงถึงความมั่นคง ของสหกรณ์เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการบริหารงาน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ของเราได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับและหลัก
เกณฑ์ต่างๆ โดยเคร่งครัด ฉะนั้น ขอให้ท่านสมาชิกเชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการด�ำเนินการ
จะบริหารการเงินของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ ที่จะให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผล
ตอบแทนที่ดี รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการที่ดี มีความเหมาะสมให้สมาชิกต่อไป
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด มั่นคงและพร้อมให้บริการสมาชิกทุกท่าน
เสมอครับ”
ด้วยรักและเคารพ
(นายจ�ำนง เหล่าคงธรรม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด

นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
รองประธานคนที่ 1

นายสานิตย์ ถาวรประเสริฐ
กรรมการ

นายสมยศ โกมล
รองประธานคนที่ 2

นายมนู อิ่มอุไร
กรรมการ

นายบังคม ชมภูค�ำ
กรรมการ

นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

นายอุกฤษฏ์ สิงห์เขียว
กรรมการ

น.ส.อรทัย อัชฌานุเคราะห์
กรรมการ

นายวันชัย ทองอ่วม
กรรมการ

นายสมนึก ช่อลัดดา
กรรมการ

นายศรัญชัย หักกะยานนท์
กรรมการ

นางสุปราณี สิงหะคเชนทร์
กรรมการ

นายมานพ บุญสมพงษ์
กรรมการ

นายสิริสมัย เย็มรัมย์
กรรมการ

นางสุมาลี ปัสนานนท์
ผู้จัดการ

นางวราภรณ์ ธีรวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน

สรุปผลการด�ำเนินงานรอบ 6 เดือน
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา
1.พ.ย.58-30 เม.ย.59 1.พ.ย.59-30 เม.ย.60 +เพิ่ม/-ลด
(6 เดือน)
(6 เดือน)
จ�ำนวนสมาชิก
3,085
3,135
+50
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
40,980,241.71
44,508,062.52 +3,527,820.81
เงินฝากสหกรณ์อื่น
172,045,881.96
273,072,770.16 +101,026,888.20
เงินให้สมาชิกกู้
2,857,486,789.42 3,013,105,722.95 +155,618,933.53
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
135,000,000.00
17,000,000.00 -118,000,000.00
สินทรัพย์อื่นๆ
44,939,316.38
45,260,837.72
+321,521.34
สินทรัพย์รวม
3,250,452,229.47 3,392,947,393.35 +142,495,163.88
เงินรับฝากจากสมาชิก
1,535,796,662.71 1,718,653,476.51 +182,856,813.80
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
152,226,940.99
130,030,906.47 -22,196,034.52
เงินกู้ ธกส.
20,000,000.00
- -20,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
173,500,000.00
88,500,000.00 -85,000,000.00
หนี้สินอื่นๆ
5,110,679.42
5,636,493.65
+525,814.23
หนี้สินรวม
1,886,634,283.12 1,942,820,876.63 +56,186,593.51
ทุนเรือนหุ้น
1,142,833,990.00 1,212,094,550.00 +69,260,560.00
ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นๆ 165,530,335.15
179,742,659.93 +14,212,324.78
ก�ำไร
55,453,621.20
58,289,306.79 +2,835,685.59
ทุนรวม
1,363,817,946.35 1,450,126,516.72 +86,308,570.37
รายได้
93,319,768.31
97,182,763.12 +3,862,994.81
ค่าใช้จ่าย
37,866,147.11
38,893,456.33 +1,027,309.22
ทุนด�ำเนินงาน
3,250,452,229.47 3,392,947,393.35 +142,495,163.88
รายการ

การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
** อบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน
547,700 บาท
** สนับสนุนการจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ ประจ�ำปี 2559
- สพป.ตราด และ สพม.17(ตราด)
จ�ำนวน
70,000 บาท
** สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาฯ
จ�ำนวน
103,000 บาท
** สนับสนุนโครงการจัดงานของหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน
28,798 บาท
** เงินบริจาค
จ�ำนวน
13,000 บาท
** อื่นๆ (สวัสดิการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2555
ข้อ 6 เงินรับฝากประจ�ำฯ 3 ราย)
จ�ำนวน
90,000 บาท
** กองทุนสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี
จ�ำนวน
970,000 บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
(กรณีคนไข้ ใน)
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกที่นอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีคนไข้ในไม่วา่ จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามนัน้ โดย
ให้สวัสดิการในการนอนพักรักษาตัว วันละ 300 บาท ไม่เกิน 15 วัน ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 ถึง 30 เม.ย.60 มีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
จ�ำนวน 122 ราย เป็นเงิน 171,300 บาท

สวัสดิการ

วันเกิด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้จัด
สวัสดิการครบรอบวันเกิดให้แก่สมาชิกทุกท่าน โดย
จ่ายเป็นเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกทุกท่านๆ ละ 20 หุ้น
เป็นเงิน 200 บาท โดยจะจ่ายให้ ในเดือนเกิดของ
สมาชิก
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 ถึง 30 เม.ย.60
สหกรณ์ ได้จ่ายสวัสดิการวันเกิดให้แก่สมาชิก จ�ำนวน
1,643 ราย เป็นเงิน 328,600 บาท

กองทุนสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรม (ส.ส.ก.)
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยที่สมาชิกไม่ต้องจ่ายเงิน
สมทบ ซึง่ จะมอบเป็นสวัสดิการให้แก่ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมให้ได้
รับสวัสดิการรายละ 200,000 บาทซึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60 มี
สมาชิกถึงแก่กรรมและได้รับเงินสวัสดิการนี้แล้ว จ�ำนวน 16 ราย รวมเป็น
เงิน 3,200,000 บาท

สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
ที่ถึงแก่กรรม

ในปีนตี้ งั้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวน
14 ราย สหกรณ์จา่ ยเงินสวัสดิการตามระเบียบทัง้ สิน้ จ�ำนวน 70,000 บาท
พร้อมพวงหรีด 17 พวง เป็นเงิน 7,000 บาท

สวัสดิการบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม
ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60 มีบุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกถึงแก่กรรมซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คูส่ มรสและบุตรของสมาชิก จ�ำนวน
30 ราย สหกรณ์จา่ ยเงินสวัสดิการตามระเบียบทัง้ สิน้ จ�ำนวน 90,000 บาท
พร้อมมอบพวงหรีด 22 พวง เป็นเงิน 12,500 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1
ทุนละ 2,000.-บาท
ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1
ทุนละ 3,000.-บาท
ระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 ทุนละ 5,000.-บาท
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 ถึง 30 เม.ย.60 สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่สมาชิกจ�ำนวน 7 ราย เป็นเงิน 21,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้ให้ทนุ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่บตุ รสมาชิก
ประจ�ำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,200.-บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 1,500.-บาท
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุนละ 2,000.-บาท
ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ทุนละ 3,000.-บาท

เอกสารประกอบการขอรับทุน

• ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาสูติบัตรของบุตร
• หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกก�ำลังศึกษาอยู่ หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงว่าก�ำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นนั้นๆ โดยมีกรรมการประจ�ำหน่วยหรือผู้
บังคับบัญชาเซ็นรับรองในหลักฐานที่ยื่นขอรับทุน

โดยยื่นค�ำขอได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.60 ถึง 30 ก.ย.60
หากพ้นก�ำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.krutrat.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก และ
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งเบาภาระ ของ
ผู้ค�้ำประกัน ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ.ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ 4,840
บาท สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน ประมาณ 600,000 บาท ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 30 เม.ย.60 มีสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก สส.ชสอ. ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 5 ราย ได้รับ
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล
นายจ�ำเนียร เจริญกิจ
นายสมบัติ เจริญพืช
นายชโลบล ทัศวิล
นายจ�ำรัส มณีเพชร
นายยงยุทธ จินดาศิริอรุณ

หน่วย
จ�ำนวนเงิน ถึงแก่กรรมวันที่
บ�ำนาญ สพป.ตราด 600,000 6 พ.ย.59
บ�ำนาญ สพป.ตราด 600,000 27 พ.ย.59
บ�ำนาญ สพป.ตราด 600,000 31 ม.ค.60
บ�ำนาญ สพป.ตราด 600,000 8 ก.พ.60
บ�ำนาญ เทศบาล
600,000 27 มี.ค.60

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและเพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งเบาภาระของผู้ค้�ำประกัน
ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิก สสอค.ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ 4,820 บาท สมาชิก
เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน ประมาณ 600,000 บาท ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60
มีสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก สสอค. ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 7 ราย ได้รับเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,200,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
1. นายจ�ำเนียร เจริญกิจ

หน่วย
จ�ำนวนเงิน ถึงแก่กรรมวันที่
บ�ำนาญ สพป.ตราด 600,000 6 พ.ย.59

2.
3.
4.
5.
6.
7.

บ�ำนาญ สพป.ตราด
บ�ำนาญ สพป.ตราด
วัดพนมพริก
บ�ำนาญ สพป.ตราด
บ�ำนาญ สพป.ตราด
บ�ำนาญ เทศบาล

นายสมบัติ เจริญพืช
นายทิวา บุญวาที
นายณัฐภัทร ทวีผล
นายชโลบล ทัศวิล
นายจ�ำรัส มณีเพชร
นายยงยุทธ จินดาศิริอรุณ

600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

27 พ.ย.59
7 ม.ค.60
7 ม.ค.60
31 ม.ค.60
8 ก.พ.60
27 มี.ค.60

การประกันสินเชื่อกับ

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติคัดเลือก
บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่รับประกันสินเชื่อของสมาชิก
ที่กู้เงินกับสหกรณ์ นั้น ในปีนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60 มีสมาชิกที่กู้เงินและท�ำ
ประกันสินเชื่อถึงแก่กรรม จ�ำนวน 3 ราย ได้รับเงินจาก บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
1. นายจ�ำเนียร เจริญกิจ

หน่วย
ร.ร.วัดคลองขุด

จ�ำนวนเงิน ถึงแก่กรรมวันที่
1,000,000 6 พ.ย.59

2. นายณัฐภัทร ทวีผล

ร.ร.พนมพริก

1,000,000

7 ม.ค.60

3. นายสมศักดิ์ ศรีคล้าย

บ�ำนาญ สพป.ตราด

500,000

4 มี.ค.60

**สมาชิกที่ ได้ท�ำประกันสินเชื่อไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีหนี้
และไม่ประสงค์ที่จะเป็นหนี้กับสหกรณ์ ในปี 2560 ต่อไป
หากต้องการยกเลิกการท�ำประกันดังกล่าว
ให้ขอแบบฟอร์มได้ที่...

กิจกรรมต่างๆ

ACTIVITIES

ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 ถึง 30 เม.ย.
60 สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• ร่วมกับกลุม่ เครือข่ายสหกรณ์ฯ มอบกระเช้าของขวัญให้กบั ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลตราด
• รับมอบหมวกกันน็อคตามโครงการ “ขับขี่ถูกกฎ ใช้รถปลอดภัย” จากประธานฯ ร้าน
สหกรณ์จังหวัดตราด
• รับรางวัล ศูนย์ประสานงานดีเด่น ของสมาคมฌาปนกิจ สสอค.

ตามที่สหกรณ์จัดท�ำโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ออมความดี มีโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ออมความดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 จ�ำนวน 8
โรงเรียน รวมเป็นเงิน 1,135,965.28 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด
หรือดาวน์โหลดเอกสารที่

www.krutrat.com
และยื่นเรื่องภายใน

วันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค. 2560 นี้เท่านั้น
หากไม่มาด�ำเนินการใดๆ
สหกรณ์จะด�ำเนินการต่ออายุกรมธรรม์
ให้สมาชิกต่อไป**

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้ก�ำหนดโครงการของ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการละ 15,000
บาท จังหวัดละ 1 โครงการ และส่งให้ ชสอ. ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดบาง
กระดานฯ เข้ารับการสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการสหกรณ์สัญจร
ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้จดั โครงการสหกรณ์สญ
ั จรเพือ่ พบปะ
ชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์, รับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเป็นประจ�ำ
ทุกปีนั้น
ซึ่งปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 เมษายน 2560 สหกรณ์ได้ไปร่วม
ตามโครงการสัญจรของสมาชิกแต่ละหน่วยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 900 ราย
สนับสนุนเงินในการจัดโครงการฯ จ�ำนวน 135,000 บาท

ศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด ได้จัด
ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
18 – 21 มกราคม 2560 โดยมีคณะกรรมการ
ที่ ป รึ ก ษา ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู ้ เชี่ ย วชาญฯ
เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ตราด จ�ำกัด ที่จับฉลากเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
จ�ำนวน 84 ท่าน

