กั บ “รองประธาน”
สวัสดีครับ...สมาชิกทุกท่าน
กว่าสามปีที่โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19
เราได้เห็นธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต้องดิ้นรนปรับตัวฝ่าความ
ท้าทาย ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 จนนาไปสู่
ภาวะปกติ แ บบใหม่ ห รื อ นิ ว นอร์ มั ล ต้ อ งน านวั ต กรรม
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ สถานการณ์ วิ ก ฤตครั้ ง นี้ ท าให้
มองเห็น “วันที่โลกเปลี่ยนไป ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนตาม”
จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ การลงทุน และการใช้ชีวิต ดังนั้น การ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น จึงถือเป็น
โจทย์ที่หลายคนเผชิญอยู่เหมือนกัน
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้รับมือกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง
ได้คือ ทุนทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
ทุกคนต้องช่วยกัน ทาให้สหกรณ์ฯ ของพวกเรา เป็น “องค์ก ร
แห่งการเรียนรู้” คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้ และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
โดยความคาดหวังว่า อนาคตการให้บริการด้านต่างๆ ต้องง่าย
สะดวก และรวดเร็ว
เราต้อ งยอมรับ ว่า เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทกับ
พื้นฐานการใช้ชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น จากที่เราต้องใช้เวลา
อยู่กับหน้าจอวันละหลายชั่วโมง ตั้งแต่จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ เราจึงกาลังก้าวสู้ยุคดิจิทัล 4.0
หรือที่เราเรียกว่า Digital Transformation อย่างเต็มตัว
เทคโนโลยี ถู ก น ามาต่ อ ยอดกั บ อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล หลากชนิ ด
นามาซึ่ ง การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมต่ างๆ ในการใช้ ชี วิตของ
คนเราไปอย่ า งมาก ท าให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ต้ อ งปรั บ ตั ว
เปลี่ยนแปลง

แนวความคิดในการ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้กับธุรกิจดิจิทัล รวมไปถึง
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร และบุ ค ลากรทุ ก
ภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อความ
อยู่รอด และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับองค์กร กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสหกรณ์ฯ เราต้องค่อยๆ
ก้า วไปอย่ า งมั่ น คง ด้ว ยความระมัด ระวั ง ปรั บ เปลี่ ยนไปตาม
สถานการณ์อย่างสมดุล ซึ่งในระยะแรกสหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการ
จัดทา Web Application "M-Coop” เพื่อให้สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล ส่วนตัว อาทิเช่น ค่าหุ้น เงินกู้ เงินฝาก ผู้รับ
ผลประโยชน์ เป็นต้น โดยตรวจสอบได้ตลอด 24 ชม. และเป็น
ข้อมูลแบบเรียลไทม์
เรามาสร้ า งสหกรณ์ ฯ ของเรา ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ค วาม
ทั น สมั ย คื อ มี เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย สามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกได้ โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
สอดคล้องกับการก้า วเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต
อันใกล้ ซึ่งทั้งนี้ ความเป็นองค์กรทันสมัยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรด้วย
หวังว่ามุมมองเหล่านี้จ ะเป็นประโยชน์บ้าง เพื่ อให้ทุกท่า น
ปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมต่ อ แนวโน้ ม ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เข้าใจการเปลี่ยนของโลก และสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที เพื่อ
เตรียมใจกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนไป
ด้ ว ยความปรารถนาดี ขอให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข
ไร้ทุกข์ ปลอดภัยจากโควิด-19 ...สวัสดีครับ

มนตรี วัฒฐานะ
รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

2

เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ

ยามเดือดร้อน เอื้ออาทรต่อกัน

ด้วยในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด–19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบ
กับสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้ น คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 57 ในการประชุมครั้ งที่ 3/2565
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 จึงได้มีมติให้จัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่า ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีพิเศษ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากโรค โควิด - 19

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสมาชิกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ โควิด -19 ส่งผลให้สมาชิกเดือดร้อน
ด้านเงินทุนในการดารงชีวิต สหกรณ์ฯจึงจัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19
ดังกล่าว โดยการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินทุนแก้ปัญหาในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
2.2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
4. คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์
4.1 สมาชิกมีวินัยทางการเงิน ชาระเงินให้สหกรณ์ตรงตามกาหนด ไม่ผิดนัดชาระหนี้เป็นระยะเวลา ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
4.2 สมาชิกยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือน
4.3 สมาชิกยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินเกิน 100,000 บาท แนบสลิปเงินเดือน มีเงินเหลือตามเกณฑ์ 30% หรือ 4,500 บาท
4.4 ส่งชาระคืนภายใน 30 งวด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของสหกรณ์ เมื่อส่งชาระแล้ว 1 งวด สามารถยื่นขอกู้ทาสัญญา
ใหม่ได้
4.5 สมาชิกยื่นขอกู้เฉพาะการกู้เงินฉุกเฉินหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น
5. ระยะเวลา
เดือนเมษายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565
ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่สนใจ กรุณาติดต่อขอรับเอกสารคาขอกู้และยื่นขอรับเงินกู้ดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 –
30 ธันวาคม 2565
ขออธิบายเพิ่มเติมว่า...
เป็นการกู้ฉุกเฉินที่ใช้หลักเกณฑ์เดิมๆ คือ กู้ได้ไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ / ผู้ที่ของดส่งเงินต้นของเงินกู้ฉุกเฉินไว้ ขอยื่นกู้ใหม่ได้ แต่จะ
งดส่งต่ออีกไม่ได้ / กรณีที่สมาชิกชาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันไม่นายอดดังกล่าวมาคิดคานวณด้วย ...สวัสดีคะ่

ปรับงวดการชาระหนี้เงินกู้
ฉุกเฉิน

จากเดิม 28 งวด

เป็น

30 งวด

สามัญ

จากเดิม 250 งวด

เป็น

275 งวด

(เฉพาะสมาชิกที่ทาธุรกรรมใหม่)
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ของ

อาคารสหกรณ์
หลังปัจจุบัน
(ถ.พระยาตรัง)

ที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติม ต่อจากที่ตั้งของอาคารสานักงานหลังปัจจุบัน
 ด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ 3 งาน 96 ตารางวา มติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2564 อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่
 ด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ 3 งาน 87 ตารางวา
 ด้านทิศใต้ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 39.8 ตารางวา

387.9
ตรว.

อาคารสหกรณ์หลังเดิม (เนินเอสโซ่)
อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 29.7 ตรว.
มติที่ประชุ มใหญ่ ส ามัญประจ าปี 2564 อนุมัติใ ห้
ขายในราคาห้ อ งละ 4,000,000 บาท ก าหนด
ค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมในการ
ซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ โดย
มอบคณะกรรมการฯ ในการต่อรองราคาซื้อขาย
ตามความเหมาะสมตามราคาตลาด

396
ตรว.
2 ไร่ 1 งาน 39.8 ตรว.

ที่ดินด้านทิศตะวันออก



ที่ดินด้านทิศตะวันตก
ที่ดินด้านทิศใต้



ที่ดินบริเวณถนนตากสิน (จานวน 2 แปลง)
เนื้อที่ดนิ 52 ไร่ 2 งาน 68.2 ตารางวา
มติที่ประชุมใหญ่ส ามัญประจ าปี 2564 อนุมัติ
ให้ขายในราคาไร่ละ 4,000,000 บาท ตารางวาละ
10,000 บาท กาหนดค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 3
ค่ า ธรรมเนี ย มในการซื้ อ ขายโอนกรรมสิ ท ธิ์
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ

รูปแบบอาคารสานักงานใหม่

4

สาเหตุ : ความร้อนสามารถ
ทาลายวิตามินที่มี ในน้าผึ้งได้ โดยอาจไม่ได้
ท าลายจนหมด แต่ ห ากชงด้ ว ยวิ ธี อื่ น ก็ จ ะ
ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

สาเหตุ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้
ร่างกายร้อนขึ้น ทุเรียนซึ่งมีซัลเฟอร์สูง
ยิ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความร้ อ นรุ น แรงขึ้ น ใน
กระเพาะ เป็นเหตุให้เกิดอาการช็อกได้

สาเหตุ : คาเฟอีนจะจับตัวกับสารซัลเฟอร์ในไข่ต้ม
ซึ่งขัดขวางการดูดซึ มธาตุเหล็ก หากต้ องการกิ น
ร่วมกับไข่ ควรกินในรูปแบบไข่ดาวจะดีกว่า

สาเหตุ : น้าส้ม สายชู มีฤ ทธิ์
ทาลายแคโรที น ในผัก ถ้ าปรุ ง
อาหารที่ มี แ คโรที น สู ง เช่ น
แครอท ไม่ควรใส่น้าส้มสายชู

สาเหตุ : หากกินคู่กันจะทาให้ใน
กระเพาะมีน้ามันและน้าในปริมาณ
มาก รวมทั้งมีเส้นใยที่ช่วยระบาย
ทาให้ท้องเสียได้ง่าย

สาเหตุ : ปู มี คุ ณ สมบั ติ ท าให้
ร่างกายภายในเย็นลง เมื่อกินร่วมกับ
น้าแข็งใส (หรือไอศกรีม) จึงยิ่งทวี
ความเย็น ทาให้ท้องเสียง่าย
ที่มา : เพจหมอเห็ด

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.

เรียกเก็บ (บาท)
50
100

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
390
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

250,000
230,000
600,000
600,000

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ก.พ. 65
 นางฉลองรัตน์ คืนดี

หน่วย บานาญเมือง

ถึงแก่กรรมวันที่ 9 ก.พ. 65

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2565
696 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 908,653 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. น.ส.กัลยา กองจินดา
2. นายโอฬาร นิยมนา
3. น.ส.มานะ เวชวิธี
4. นางดวงใจ คงขวัญ
เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2565
339 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,167 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางพนิต พุทธเกสร
2. นายรุ่งโรจน์ คูณธนา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

กุมภาพันธ์ 2565
7,193
3,350,073,290.00
534,030,671.98
10,042,461,474.68
78,162,103.28
1,010,988,500.00
4,927,639,293.65
2,292,000,000.00
11,518,270,226.45
36,747,410.71

ธนาคาร/สาขา
ประเภท
เลขบัญชี
กรุงไทย/จันทบุรี
ออมทรัพย์
204-1-00112-7
กรุงเทพ/จันทบุรี
สะสมทรัพย์
290-0-57122-1
กรุงศรี/จันทบุรี
ออมทรัพย์
027-1-54064-0
ออมสิน/จันทบุรี
เผื่อเรียก
0-5008106345-0
ธกส./จันทบุรี
ออมทรัพย์
010422546250
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966 Line ID : @chancoop
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

