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	 เรียน	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	จ�ากัด

	 	 ที่รักและเคารพทุกท่าน

สารประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ฯ	ฉบับนี	้เป็นฉบับพเิศษ	ซึง่สรุป

ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ครตูราด	จ�ากดั	ในรอบ	

6	เดือนที่ผ่านมา	ณ	วันที่	30	เมษายน	2558	สหกรณ์มีสมาชิก

จ�านวน	2,992	คน	มีทุนด�าเนินงานกว่า	2,933	ล้านบาท	ทุน

เรือนหุ้น	1,077	ล้านบาท	ทุนส�ารองและทุนอื่นๆ	152	ล้าน

บาทเศษ	 และมีเงินรับฝากสมาชิก	 1,400	 ล้านบาทเศษ	

สหกรณ์ของเราให้สมาชกิ	กูเ้งนิ	2,561	ล้านบาทเศษ	มกี�าไร	

6	เดือนนี้ประมาณ	49	ล้านบาทเศษ	จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	

106	 ล้านบาทเศษ	 เป้าหมายหลักของสหกรณ์คือสมาชิก

ได้รบัผลประโยชน์สงูสดุ	คณะกรรมการด�าเนนิการค�านงึถงึ

ความมั่นคงของสหกรณ์เป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารงาน

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	สหกรณ์ของเราได้ปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัและ

หลักเกณฑ์ต่างๆ	 โดยเคร่งครัด	 ฉะนั้น	 ขอให้ท่านสมาชิกเชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการ

ด�าเนินการจะบริหารการเงินของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์	 ที่จะให้สมาชิกมีความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 มีผลตอบแทนท่ีดี	 รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการท่ีดีมีความเหมาะสมให้

สมาชิกต่อไป

“สหกรณ์ออมทรพัย์ครตูราด	จ�ากดั	มัน่คงและพร้อมให้บรกิารสมาชกิทกุท่าน

เสมอครับ”

	 ด้วยรักและเคารพ

	 (นายธานินทร์		ชลจิตต์)
	 ประธานกรรมการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	จ�ากัด

สาส์นจากประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ากัด

คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ากัด 

ชุดที่  54

นายธานินทร์  ชลจิตต์
ประธานกรรมการ

นายคณิต  กิจจานนท์
กรรมการ

นายนิกร  โภคสมบัติ
รองประธานคนที่ 1

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์
กรรมการ

นายประพันธ์ โภคสมบัติ
กรรมการ

นายไพศาล  นพเก้า
รองประธานคนที่ 2

นายบรรจบ  เย็นวารี
กรรมการ

นายสุนทร  พ่วงสุข
กรรมการ

นายสมศักดิ์  ฑีฆายุ
กรรมการและเลขานุการ

นายสุรพงษ์  กูลนรา
กรรมการ

นางสุมาลี  ปัสนานนท์
ผู้จัดการ

นายสุรศักดิ์  ช่อทอง
กรรมการ

นายนภดล  แสงทองเจริญ
กรรมการ

นางวราภรณ์  ธีรวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน

นางสุปราณี สิงหะคเชนทร์
กรรมการ

นายสุรชาติ  เถียรทิน
กรรมการ

นางบุญชุบ  คงทรัพย์
กรรมการ



สรุปผลการด�าเนินงานรอบ 6 เดือน

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา

รายการ
1.พ.ย.56-30 เม.ย.57

(6 เดือน)

1.พ.ย.57-30 เม.ย.58

(6 เดือน)
+เพิ่ม/-ลด

จ�านวนสมาชิก 2,885 2,992 +107.00

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 37,259,617.41 52,230,826.33 +14,971,208.92

เงินฝากสหกรณ์อื่น 111,246,140.06 111,399,233.87 +153,093.81

เงินให้สมาชิกกู้ 2,406,802,082.89 2,561,543,010.12 +154,740,927.23

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 30,500,000.00 62,500,000.00 +32,000,000.00

สินทรัพย์อื่นๆ 19,533,986.87 145,419,536.88 +125,885,550.01

สินทรัพย์รวม 2,605,341,827.23 2,933,092,607.20 +327,750,779.97

เงินรับฝากจากสมาชิก 1,187,650,343.74 1,333,437,851.43 +145,787,507.69

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 64,975,424.82 66,911,355.71 +1,935,930.89

เงินกู้	ธกส. 159,000,000.00 176,500,000.00 +17,500,000.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 11,000,000.00 73,500,000.00 +62,500,000.00

หนี้สินอื่นๆ 6,857,848.92 5,381,479.13 -1,476,369.79

หนี้สินรวม 1,429,483,617.48 1,655,730,686.27 +226,247,068.79

ทุนเรือนหุ้น 991,538,190.00 1,076,992,090.00 +85,453,900.00

ทุนส�ารองและทุนสะสมอื่นๆ 137,520,720.77 151,538,859.54 +14,018,138.77

ก�าไร 46,799,298.98 48,830,971.39 +2,031,672.41

ทุนรวม 1,175,858,209.75 1,277,361,920.93 +101,503,711.18

รายได้ 76,309,905.33 84,805,496.67 +8,495,591.34

ค่าใช้จ่าย 29,510,606.35 35,974,525.28 +6,463,918.93

ทุนด�าเนินงาน 2,605,341,827.23 2,933,092,607.20 +327,750,779.97

โครงการเงินกู้สามัญ

เพื่อช�าระหนี้บัตรเครดิต

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาหนี้สินภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง	 และเป็นการ

พฒันาคณุภาพชวิีตของสมาชิกสหกรณ์	คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครตูราด	

จ�ากัด	ชุดที่	54	ในคราวประชุมครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2558	ได้มีมติ	ให้จัดท�า

โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือช�าระหน้ีบัตรเครดิต	 ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยสูงมาก	 วงเงินกู้ไม่เกิน	

300,000	บาท	 (ไม่รวมสิทธิ์การกู้เงินสามัญของสมาชิก)	 รวมทั้งได้ปรับเงื่อนไขเงินกู้จากเพื่อ

ช�าระหนี้บัตรเครดิต	 เพ่ิมเป็นเพ่ือช�าระหนี้บัตรเครดิต	 บัตรกดเงินสด	 บัตรสินเช่ือหมุนเวียน

พร้อมใช้และปรบัเงือ่นไขเงนิคงเหลอื	ณ	ทีจ่่ายหกัทกุรายการแล้ว	คงเหลอืเงนิเดอืน	10%	โดย

เริ่มโครงการ	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2558	-	30	มิถุนายน	2558

โครงการเงินกู้สามัญ

เพื่อช�าระคืน กบข.
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการลาออกจาก	กบข.	 และต้องการเงินคืนให้กับ	

กบข.	 เพื่อให้ได้รับเงินบ�านาญรายเดือนเพ่ิมขึ้น	 และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

สหกรณ์	คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	จ�ากดั	ชดุที	่54	ในคราวประชมุ

ครั้งที่	5	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2558	ได้มีมติให้จัดท�าโครงการเงินกู้สามัญเพื่อ

ช�าระคืน	กบข.	วงเงินกู้ไม่เกินจ�านวนเงินที่ต้องช�าระคืน	กบข.	บวกดอกเบี้ย	

(ไม่รวมสิทธิ์การกู้เงินสามัญของสมาชิก)

สมาชิกขอรับแบบฟอร์มเข้าโครงการได้

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558



การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์

สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง/ภาคตะวันออกประจ�าปี	2557

•	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 จ�านวน	 50,000	บาท

•	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	 จ�านวน	 20,000	บาท

สนับสนุนการจัดงานวันครู	(วันที่	16	มกราคม	2558)	 จ�านวน	 19,900	บาท

สนับสนุนโครงการจัดงานของหน่วยงานต่างๆ	 จ�านวน	 21,900	บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 

(กรณีคนไข้ใน)
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	 จ�ากัด	 ได้จัดสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	 กรณีคนไข้ใน

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามนั้น	 โดยให้สวัสดิการ

ในการนอนพักรักษาตัว	วันละ	300	บาท	ไม่เกิน	15	วัน	ในรอบปีบัญชี

ของสหกรณ์	ซึ่งตั้งแต่	1	พ.ย.	57	ถึง	30	เม.ย.	58	มีสมาชิกขอรับเงิน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	จ�านวน	138	ราย	เป็นเงิน	190,200	บาท

สวัสดิการบิดา มารดา คู่สมรส 

และบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม

ในปีนีต้ัง้แต่วนัที	่1	พ.ย.	57	-	30	เม.ย.	58	มบีคุคลในครอบครวัของสมาชกิถงึแก่กรรม

ซึ่งได้แก่	บิดา	มารดา	คู่สมรสและบุตรของสมาชิก	จ�านวน	37	ราย	สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการ

ตามระเบียบทั้งสิ้น	จ�านวน	111,000	บาท	พร้อมมอบพวงหรีด	43	พวง

สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

ที่ถึงแก่กรรม
ในปีนี้ตั้งแต่วันที่	1	พ.ย.	57	-	30	เม.ย.	58	มีสมาชิกถึงแก่กรรมซึ่ง	จ�านวน	10	ราย		

สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบทั้งสิ้น	จ�านวน	50,000	บาทสวสัดิการวันเกิด

ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครตูราด	จ�ากดั		ได้จดัสวสัดกิารครบ

รอบวันเกิดให้แก่สมาชิกทุกคน	 โดยจ่ายเป็นเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิก

ทกุคนๆ	ละ	20	หุน้	เป็นเงนิ	200	บาท	โดยจะจ่ายให้ในเดอืนเกดิของ

สมาชกิ	ซึง่ต้ังแต่	1	พ.ย.	57	ถงึ	30	เม.ย.	58	สหกรณ์ได้จ่ายสวสัดกิาร

วันเกิดให้	แก่สมาชิก	จ�านวน	1,565	ราย	เป็นเงิน	313,000	บาท



กองทุนสวัสดิการ

สมาชิกถึงแก่กรรม (ส.ส.ก.)
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	จ�ากัด	ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยที่สมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ	 ซึ่งจะมอบเป็นสวัสดิการให้แก่

ทายาทของสมาชกิทีถึ่งแก่กรรมโดยเสยีชวีติกรณปีกตไิด้รับสวสัดกิาร	200,000	บาท	หากเสยี

ชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะได้รับสวัสดิการ	400,000	บาท	ในปีนี้ตั้งแต่วันที่	1	พ.ย.57	-	30	เม.ย.58	

มีสมาชิกถึงแก่กรรมและได้รับเงินสวัสดิการนี้แล้ว	จ�านวน	10	ราย	รวมเป็นเงิน	2,000,000		

บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วย จ�านวนเงิน ถึงแก่กรรมวันที่

1. นายบุญยง	เพ่งจินดา บ�าเหน็จรายเดือน	ตราษฯ 200,000 16	พ.ย.	57

2. นายชาญ	แพทย์พิทักษ์ บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 19	ธ.ค.	57

3. นายกุศล	นุดสมบัติ บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 7	ม.ค.	58

4. นายเสวย	เลียดประถม บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 14	ม.ค.	58

5. นางจุฑารัตน์	กลมกล่อม บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 18	ม.ค.	58

6. นายชาญ	ทองไถ บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 28	ม.ค.58

7. นางอาภรณ์	โลหะพืช บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 30	ม.ค.58

8. นางสุรัช	ตราดธารทิพย์ บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 31	ม.ค.58

9. นายอรรณพ	แพทย์พิทักษ์ บ�านาญ	สพป.ตราด 200,000 26	มี.ค.58

10. นายมานัส	ไชยศิริ กองการศึกษาเทศบาล 200,000 6	เม.ย.58

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	จ�ากดั	ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 (สสอค.)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ	 ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและเพื่อเป็นการ

สร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งเบาภาระของผู้ค�้าประกัน	

ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิก	สสอค.	ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ	4,820	บาท	สมาชิก

เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน	ประมาณ	600,000	บาท	ซึ่งตั้งแต่วันที่	1	พ.ย.57	-	30	เม.ย.58	

มีสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก	สสอค.	ถึงแก่กรรม	จ�านวน	4	ราย	ได้รับเป็นจ�านวนเงิน

ทั้งสิ้น	24,000,000	บาท	มีรายละเอียดดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วย จ�านวนเงิน 
ถึงแก่กรรม

วันที่
สาเหตุ

1. นายบุญยง	เพ่งจินดา บ�าเหน็จรายเดือน
ตราษฯ 600,000 16	พ.ย.57 มะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่

2. นายชาญ	แพทย์พิทักษ์ บ�านาญ	สพป.ตราด 600,000 19	ธ.ค.57 มะเร็งปอด

3. นายกุศล	นุดสมบัติ บ�านาญ	สพป.ตราด 600,000 7	ม.ค.58 ไตวาย

4. นายมานัส		ไชยศิริ กองการศึกษาเทศบาล 600,000 6	เม.ย.58 มะเร็งตับ



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครตูราด	จ�ากดั	ได้เป็นศนูย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 ซ่ึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ	 ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก	 และ

เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งเบาภาระ	 ของ

ผู้ค�้าประกัน	ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิก	สส.ชสอ.ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ	4,840	

บาท		สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน	ประมาณ	600,000	บาท		ซึ่งตั้งแต่วันที่	1	พ.ย.	57	

-	30	เม.ย.58	มีสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก	สส.ชสอ.	ถึงแก่กรรม	จ�านวน	2	ราย	ได้รับ

เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	1,200,000	บาท	มีรายละเอียดดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วย จ�านวนเงิน ถึงแก่กรรมวันที่

1. นายกุศล		นุดสมบัติ บ�านาญ	สพป.ตราด 600,000 7	ม.ค.58

2. นายมานัส		ไชยศิริ กองการศึกษาเทศบาล 600,000 6	เม.ย.58

การประกันสินเชื่อกับ

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ตามท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2557	เมือ่วนัท่ี	30	พฤศจกิายน	2557	ได้มมีตคิดัเลอืก	

บริษัท	กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทที่รับประกันสินเชื่อของสมาชิก

ที่กู้เงินกับสหกรณ์นั้น	ในปีนี้	ตั้งแต่	วันที่	1	พ.ย.57	-	30	เม.ย.	58	มีสมาชิกที่กู้เงินและท�า

ประกันสินเชื่อถึงแก่กรรม	จ�านวน	2	ราย	 ได้รับเงินจาก	บริษัท	กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต	

จ�ากัด	(มหาชน)	รวมเป็นเงิน	2,000,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วย จ�านวนเงิน 
ถึงแก่กรรม

วันที่
สาเหตุ

1. นายชาญ		ทองไถ บ�านาญ	สพป.ตราด 1,000,000 28	ม.ค.58
ระบบทางเดิน
หายใจอุดตัน

2. นายมานัส		ไชยศิริ กองการศึกษาเทศบาล 1,000,000 6	เม.ย.58 มะเร็งตับ

**สมาชิกที่ได้ท�าประกันสินเชื่อไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีหนี้

และไม่ประสงค์ที่จะเป็นหนี้กับสหกรณ์ ในปี 2558 ต่อไป

หากต้องการยกเลิกการ ท�าประกันดังกล่าว

ให้ขอแบบฟอร์มได้ที่...

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ากัด

หรือดาวน์โหลดเอกสารที่  www.krutrat.com  และยื่นเรื่อง

ภายใน วันที่ 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2558 นี้เท่านั้น

หากไม่มาด�าเนินการใดๆ สหกรณ์จะด�าเนินการ

ต่ออายุกรมธรรม์ให้สมาชิกต่อไป**



โครงการสหกรณ์สัญจร
ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครตูราด	จ�ากดั	ได้จัดโครงการสหกรณ์สญัจรเพือ่พบปะ

ชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์,	 รับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเป็นประจ�า

ทุกปีนั้น	ซึ่งปีนี้ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	-	30	เมษายน	2558	สหกรณ์ได้ไปร่วม

ตามโครงการสัญจรของสมาชิกแต่ละหน่วย	จ�านวน	1,321	คน	สนับสนุนเงินในการจัด

โครงการฯ	จ�านวน	198,150	บาท

ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูก�าแพงเพชร จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	 จ�ากัด	 ได้จัดทัศนศึกษาดูงาน	

ณ	จงัหวดัก�าแพงเพชร-แพร่	น่าน-หลวงพระบาง-วงัเวยีง-เวยีงจนัทน์	

สปป	ลาว-หนองคาย	ระหว่างวันที่	22	–	28	มกราคม	2558	โดย

มีคณะกรรมการ	 ที่ปรึกษา	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 เจ้าหน้าที่	 และ

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด	จ�ากัด	ที่จับฉลากเข้าร่วม

โครงการครั้งนี้	จ�านวน	83	คน


