ป

สหกรณ ไทย

รายงานผลการดําเนินงาน

ในรอบ 6 เดือน (เดือน พ.ย.58 - เม.ย.59)
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

Trat Teacher Savings and Credit Cooperative, Limited

www.krutrat.com email : trat_coop@hotmail.com
Tel. 0-3951-2460, FAX. 0-3953-0463

คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

สาสนจากประธาน

นายจํานง เหลาคงธรรม
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ที่รักและเคารพทุกทาน
สารประชาสัมพันธสหกรณฯ ฉบับนี้ เปนฉบับพิเศษ ซึ่งสรุปผลการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ณ วันที่ 30 เมษายน
2559 สหกรณมีสมาชิกจํานวน 3,085 คน มีทุนดําเนินงานกวา 3,250 ลานบาท ทุนเรือน
หุน 1,142 ลานบาท ทุนสํารองและทุนอื่นๆ 165 ลานบาทเศษ และมีเงินรับฝากสมาชิก
1,535 ลานบาทเศษ สหกรณของเราใหสมาชิก กูเงิน 2,857 ลานบาทเศษ มีกําไร 6 เดือน
นี้ประมาณ 55.45 ลานบาทเศษ จากเปาหมายที่ตั้งไว 57.40 ลานบาทเศษ เปาหมายหลัก
ของสหกรณคือสมาชิกไดรับผลประโยชนสูงสุด คณะกรรมการดําเนินการคํานึงถึงความ
มั่นคงของสหกรณเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา สหกรณของเราไดปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบังคับและหลัก
เกณฑตางๆ โดยเครงครัด ฉะนั้น ขอใหทานสมาชิกเชื่อมั่นไดวาคณะกรรมการดําเนินการ
จะบริหารการเงินของสหกรณตามวัตถุประสงค ที่จะใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีผล
ตอบแทนที่ดี รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการที่ดี มีความเหมาะสมใหสมาชิกตอไป
“สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด มั่นคงและพรอมใหบริการสมาชิกทุกทาน
เสมอครับ”
ดวยรักและเคารพ
(นายจํานง เหลาคงธรรม)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์
รองประธานคนที่ 1

นายสานิตย ถาวรประเสริฐ
กรรมการ

นางสุปราณี สิงหะคเชนทร
รองประธานคนที่ 2

นายมนู อิ่มอุไร
กรรมการ

นายสุนทร พวงสุข
กรรมการ

นายคราวุธ หงสวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

นายศรัญชัย หักกะยานนท
กรรมการ

นายสมนึก แพทยพิทักษ
กรรมการ

นางบุญชุบ คงทรัพย
กรรมการ

นายบรรจบ เย็นวารี
กรรมการ

นายนภดล แสงทองเจริญ
กรรมการ

นายสุรพงษ กูลนรา
กรรมการ

นายสุรชาติ เถียรทิน
กรรมการ

นายสมยศ โกมล
กรรมการ

นางสุมาลี ปสนานนท
ผูจัดการ

นางวราภรณ ธีรวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานบริหารการเงิน

สรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานปที่ผานมา
1.พ.ย.57-30 เม.ย.58 1.พ.ย.58-30 เม.ย.59 +เพิ่ม/-ลด
(6 เดือน)
(6 เดือน)
จํานวนสมาชิก
2,992
3,085
+93.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
52,230,826.33
40,980,241.71 -11,250,584.62
เงินฝากสหกรณอื่น
111,399,233.87
172,045,881.96 +60,646,648.09
เงินใหสมาชิกกู
2,667,543,010.12 2,857,486,789.42 +189,943,779.30
เงินใหสหกรณอื่นกู
62,500,000.00
135,000,000.00 +72,500,000.00
สินทรัพยอื่นๆ
39,419,536.88
44,939,316.38 +5,519,779.50
สินทรัพยรวม
2,933,092,607.20 3,250,452,229.47 +317,359,622.27
เงินรับฝากจากสมาชิก
1,333,437,851.43 1,535,796,662.71 +202,358,811.28
เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
66,911,355.71
152,226,940.99 +85,315,585.28
เงินกู ธกส.
176,500,000.00
20,000,000.00 -156,500,000.00
ตั๋วสัญญาใชเงิน
73,500,000.00
173,500,000.00 +100,000,000.00
หนี้สินอื่นๆ
5,381,479.13
5,110,679.42
-270,799.71
หนี้สินรวม
1,655,730,686.27 1,886,634,283.12 +230,903,596.85
ทุนเรือนหุน
1,076,992,090.00 1,142,833,990.00 +65,841,900.00
ทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆ 151,538,859.54
165,530,335.15 +13,991,475.61
กําไร
48,830,971.39
55,453,621.20 +6,622,649.81
ทุนรวม
1,277,361,920.93 1,363,817,946.35 +135,286,996.81
รายได
84,805,496.67
93,319,768.31 +8,514,271.64
คาใชจาย
35,974,525.28
37,866,147.11 +1,891,621.83
ทุนดําเนินงาน
2,933,092,607.20 3,250,452,229.47 +317,359,622.27
รายการ

การจายเงินทุนสาธารณประโยชน
** อบรมกรรมการและเจาหนาที่
จํานวน
71,900
** สนับสนุนการจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ ประจาป 2558
สพป.ตราด และ สพม.17(ตราด)
จํานวน
70,000
** สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาฯ
จํานวน
84,000
** สนับสนุนโครงการจัดงานของหนวยงานตางๆ จํานวน
37,449
** ประชุมสหกรณสัญจรพบสมาชิก
จํานวน 204,300
** กองทุนสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป
จํานวน 3,939,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก
(กรณีคนไข ใน)
ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดจดั สวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิกทีน่ อน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีคนไขในไมวาจะเปนโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามนั้น
โดยใหสวัสดิการในการนอนพักรักษาตัว วันละ 300 บาท ไมเกิน 15 วัน ในรอบปบัญชีของ
สหกรณ ซึ่งตั้งแต 1 พ.ย. 58 ถึง 30 เม.ย. 59 มีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
จํานวน 123 ราย เปนเงิน 166,200 บาท

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
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ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดจดั
สวัสดิการครบรอบวันเกิดใหแกสมาชิกทุกคน โดยจาย
เปนเงินคาหุนใหแกสมาชิกทุกคนๆ ละ 20 หุน เปน
เงิน 200บาท โดยจะจายใหในเดือนเกิดของสมาชิก
ซึ่งตั้งแต 1 พ.ย. 58 ถึง 30 เม.ย. 59 สหกรณไดจาย
สวัสดิการวันเกิดให แกสมาชิก จํานวน 1,596 ราย
เปนเงิน 319,200 บาท

สวัสดิการบิดา มารดา คูสมรส
และบุตรของสมาชิกถึงแกกรรม

ทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก 2559

ในปนี้ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59 มีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแกกรรม
ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรสและบุตรของสมาชิก จํานวน 29 ราย สหกรณจายเงินสวัสดิการ
ตามระเบียบทั้งสิ้น จํานวน 87,000 บาท พรอมมอบพวงหรีด 23 พวง
ดวยสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดใหทนุ สงเสริมการศึกษาใหแกบตุ รสมาชิก
ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
ทุนละ 1,200.- บาท
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
ทุนละ 1,500.- บาท
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1
ทุนละ 2,000.- บาท
ระดับปริญญาโทชั้นปที่ 1
ทุนละ 3,000.- บาท

เอกสารประกอบการขอรับทุน

สวัสดิการสมาชิกสหกรณที่ถึงแกกรรม
ในปนี้ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59 มีสมาชิกถึงแกกรรมซึ่ง จํานวน 11 ราย
สหกรณจายเงินสวัสดิการตามระเบียบทั้งสิ้น จํานวน 55,000 บาท

• สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตรของบุตร
• หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกกําลังศึกษาอยู หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นนั้นๆ
โดยมีกรรมการประจําหนวยหรือผูบังคับบัญชาเซ็นรับรองในหลักฐานที่ยื่นขอรับ
ทุน โดยยื่นคําขอไดตั้งแตวันที่ 18 พ.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 59
หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ดาวนโหลดเอกสารไดที่ www.krutrat.com
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
โทร. 039-512460, 086-3140878

กองทุนสวัสดิการ
สมาชิกถึงแกกรรม (ส.ส.ก.)

ตามที่สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
เปนสวัสดิการใหแกสมาชิกโดยที่สมาชิกไมตองจายเงินสมทบ ซึ่งจะมอบเปนสวัสดิการใหแก
ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แกกรรมโดยเสียชีวติ กรณีปกติไดรบั สวัสดิการ 200,000 บาท หากเสีย
ชีวิตดวยอุบัติเหตุจะไดรับสวัสดิการ 400,000 บาท ในปนี้ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59
มีสมาชิกถึงแกกรรมและไดรับเงินสวัสดิการนี้แลว จํานวน 10 ราย รวมเปนเงิน 2,000,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ - สกุล
นายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม
นางสํารวม รัตนธรรม
น.ส.สมพร นิลรักษ
นางเสงี่ยม ภิรมยภักดิ์
นางเครือมาศ เกิดสุทธิ
นางจํารัส ใจดี
นายชูศักดิ์ หาญปราบ
นายเฉลิมวัฒน ธรรมประดิษฐ
นายประเสริฐ ชะนา
น.ส.นงเยาว บุญโกย

หนวย
จํานวนเงิน ถึงแกกรรมวันที่
สมาชิกสงเงินเอง 200,000 4 พ.ย.58
บํานาญ สพป.ตราด 200,000 12 พ.ย.58
บํานาญ สพป.ตราด 200,000 25 พ.ย.58
บํานาญ สพป.ตราด 200,000
5 ธ.ค.58
บํานาญ สพป.ตราด 200,000
5 ธ.ค.58
บํานาญ สพป.ตราด 200,000 11 ธธ.ค.58
บํานาญ สพป.ตราด 200,000 29 ม.ค.59
บํานาญ สพป.ตราด 200,000 17 ก.พ.59
บํานาญ สพป.ตราด 200,000 13 มี.ค.59
ร.ร.บานจัดสรร
200,000 26 มี.ค.59

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดเปนศูนยประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิกและเพื่อเปนการ
สรางหลักประกันรวมกันในขบวนการสหกรณออมทรัพยและแบงเบาภาระของผูค้ําประกัน
ซึ่งการสมัครเปนสมาชิก สสอค.ตองจายเงินสงเคราะหศพลวงหนาปละ 4,820 บาท สมาชิก
เสียชีวิตทายาทจะไดรับเงิน ประมาณ 600,000 บาท ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59
มีสมาชิกของสหกรณที่เปนสมาชิก สสอค. ถึงแกกรรม จํานวน 6 ราย ไดรับเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,600,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
1. นายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม
2.
3.
4.
5.
6.

นางสํารวม รัตนธรรม
นางเสงี่ยม ภิรมยภักดิ์
นายชูศักดิ์ หาญปราบ
นายเฉลิมวัฒน ธรรมประดิษฐ
นายธํารงค อินผวน

หนวย
สมาชิกสงเงินเอง
บํานาญ สพป.ตราด
บํานาญ สพป.ตราด
บํานาญ สพป.ตราด
บํานาญ สพป.ตราด
สมาชิกสงเงินเอง

จํานวนเงิน ถึงแกกรรมวันที่
600,000 4 พ.ย.58
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

12 พ.ย.58
5 ธ.ค.58
29 ม.ค.59
17 ก.พ.59
26 เม.ย.59

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดเปนศูนยประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก และ
เพื่อเปนการสรางหลักประกันรวมกันในขบวนการสหกรณออมทรัพยและแบงเบาภาระ ของ
ผูคํ้าประกัน ซึ่งการสมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ.ตองจายเงินสงเคราะหศพลวงหนาปละ 4,840
บาท สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะไดรับเงิน ประมาณ 600,000 บาท ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.58
ถึง 30 เม.ย.59 มีสมาชิกของสหกรณที่เปนสมาชิก สส.ชสอ. ถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย ได
รับเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
หนวย
จํานวนเงิน ถึงแกกรรมวันที่
1. นายชูศักดิ์ หาญปราบ
บํานาญ สพป.ตราด 600,000 29 ม.ค.59
2. นายเฉลิมวัฒน ธรรมประดิษฐ บํานาญ สพป.ตราด 600,000 17 ก.พ.59
3. นายธํารงค อินผวน
สมาชิกสงเงินเอง
600,000 26 เม.ย.59

***ขอเชิญสมาชิกของ สสอค. และ สส.ชสอ.*** สมัครสมาชิกสมทบดังนี้
*สสอค. สมัครสมทบใหแก บิดา-มารดา คูสมรส และบุตร อายุไมเกิน 50 ป*
*สส.ชสอ. สมัครสมทบใหแก คูสมรส อายุไมเกิน 58 ป*
สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ไดที่ สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

การประกันสินเชื่อกับ

บริษัท กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ไดมีมติคัด
เลือก บริษัท กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่รับประกันสินเชื่อของ
สมาชิกที่กูเงินกับสหกรณ นั้น ในปนี้ ตั้งแต วันที่ 1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59 มีสมาชิกที่กูเงินและ
ทําประกันสินเชื่อถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย ไดรับเงินจาก บริษัท กรุงไทยแอกซาประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) รวมเปนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
1. นายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม
2. นายชูศักดิ์ หาญปราบ

หนวย
สมาชิกสงเงินเอง

จํานวนเงิน ถึงแกกรรมวันที่
1,000,000 4 พ.ย.58

บํานาญ สพป.ตราด 1,000,000

29 ม.ค.59

3. นายเฉลิมวัฒน ธรรมประดิษฐ บํานาญ สพป.ตราด

500,000

17 ก.พ.59

4. น.ส.นงเยาว บุญโกย

500,000

26 มี.ค.59

ร.ร.บานจัดสรร

**สมาชิกที่ ไดทําประกันสินเชื่อไว ซึ่งปจจุบันไมมีหนี้
และไมประสงคที่จะเปนหนี้กับสหกรณ ในป 2559 ตอไป
หากตองการยกเลิกการ ทําประกันดังกลาว
ใหขอแบบฟอรมไดที่...
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
หรือดาวนโหลดเอกสารที่ www.krutrat.com และยื่นเรื่อง
ภายใน วันที่ 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2559 นี้เทานั้น
หากไมมาดําเนินการใดๆ สหกรณจะดําเนินการ
ตออายุกรมธรรม ใหสมาชิกตอไป**

โครงการสหกรณสัญจร
ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ไดจดั โครงการสหกรณสญ
ั จรเพือ่ พบปะ
ชีแ้ จงและประชาสัมพันธงานของสหกรณ, รับฟงขอเสนอแนะของสมาชิกเปนประจําทุก
ปนั้น ซึ่งปนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559 สหกรณไดไปรวม
ตามโครงการสัญจรของสมาชิกแตละหนวย จํานวน 1,362 คน สนับสนุนเงินในการจัด
โครงการฯ จํานวน 204,300 บาท

ศึกษาดูงาน

สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด
สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ต ราด จํ า กั ด ได จั ด
ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแกว-สุรินทร-บุรีรัมย
ระหวางวันที่ 21 – 24 มกราคม 2559 โดยมีคณะ
กรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ และ
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด ที่จับฉลากเขารวมโครงการครั้งนี้
จํานวน 80 คน

