...พบสมาชิก
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ทุกท่าน
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ม อบความ
ไว้วางใจให้ผมมาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุ รี จากัด อี กครั้ง หนึ่ง ซึ่งผมมีความตั้ง ใจในการเข้ามา
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของสมาชิ ก
เนื่ อ งจากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์
ได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ. รวมทั้งคาแนะนาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสมาชิกสหกรณ์ เช่น ลดจานวนงวดการส่งชาระ
หนี้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ ให้ เ หลื อ เพี ย ง 150 งวด และ เงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น
เหลือเพียง 12 งวด อีกทั้งยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ ย วกั บ การหั ก เงิ น เดื อ น เงิ น บ านาญ ของข้ า ราชการครู
ซึ่ ง ก าหนดว่ า จะต้ อ งมี เ งิ น เดื อ นสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ช าระหนี้ แ ล้ ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้สมาชิกเข้าถึงเงินทุน (การกู้)
ได้น้อยลง
ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด นั้น จาก
เดิมสมาชิกสามารถส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญได้ 360 งวด
ปัจจุบันลดจานวนงวดเหลือเพียง 250 งวด และเงินกู้ฉุกเฉิน
จากเดิม 50 งวด ลดเหลือ 28 งวด

ผมได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของสมาชิก เกี่ยวกับ
การ ลดจ าน ว น งว ดก าร ส่ ง ช าร ะหนี้ โดย ผมและ
คณะกรรมการจะพยายามทาให้ดีที่สุด ในการหาข้อมูล
และวิธีการต่อรองกับกรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มจานวนงวดการ
ส่ง ชาระหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ในโอกาสต่อไป
อย่างเร็วที่สุด
ท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการ ชุดที่ 57 ทุกคน พร้อม
รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิก เพื่อนามาหา
แนวทางแก้ ไ ขและช่ ว ยเหลือ ทั้ ง นี้ หากสมาชิ ก ท่ า นใด
มีข้อแนะนาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการของ
คณะกรรมการ สามารถแจ้งหรือบอกกล่าวโดยตรงกับผม
หรือคณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการ ได้เลยครับ
สวัสดีครับ...
นายสุรเชษฐ์ พรพานิช
ประธานกรรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ชุดที่ 57

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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นายสุรเชษฐ์ พรพานิช
ประธานกรรมการดาเนินการ

ว่าที่ ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์
รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร

นายมนตรี วัฒฐานะ
รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน

น.ส.ดวงใจ ระถะยาน
เหรัญญิก

นายสมชาย สินวัต
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ

นายภุชงค์ บุญอภัย
เลขานุการ

ว่าที่ ร.ต.ดนัย คาพระ
ประธานฝ่าย

นายหรั่ง นะยะเนตร
กรรมการ

นายปราโมทย์ อุดม
เลขานุการฝ่าย

นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
ประธานฝ่าย

นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
กรรมการ

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
เลขานุการฝ่าย

นายสมชาย พะโยม
ประธานฝ่าย

นายเสนอ นวนกระโทก
กรรมการ

นายคมกริช อันทรง
เลขานุการฝ่าย
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท
ผู้มาประชุม
1. ผู้แทนสมาชิก จานวน 337 คน (จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมดจานวน 342 คน)
ครบองค์ประชุม
2. กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 จานวน 15 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 37 คน
ที่ประชุมใหญ่มีมติที่สาคัญ
1.
2.
3.
4.

โดยสังเขปดังนี้

รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 8 , 28 , 88 , 89 ,103 ,105 และ 112 รวม 7 ข้อ
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดตั้งกองทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 จานวน 326,481,726.47 บาท
เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.30 เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.00 ทุนสารอง จานวน 44,715,137.74 บาท
5. มีมติ ดังนี้
 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ใหม่ และพัฒนาที่ดิน จานวน 40,000,000.00 บาท
จากทุนพัฒนากิจการสหกรณ์
 อนุมัติให้ขายที่ดินบริเวณถนนตากสิน ในราคาไร่ละ 4,000,000.00 บาท ตารางวาละ 10,000.00 บาท และกาหนดค่านายหน้า
ในอัตราร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ จานวน 112 เสียง ไม่ให้ขาย จานวน 65 เสียง
 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขายอาคารสหกรณ์หลังเดิม (เนินเอสโซ่) ในราคาห้องละ 4,000,000.00 บาท รวม 2 ห้อง เป็นเงิน
8,000,000.00 บาท กาหนดค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ โดย
มอบคณะกรรมการฯ ในการต่อรองราคาซื้อขายตามความเหมาะสมตามราคาตลาด
6. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2565 และประมาณการรายจ่าย ปี 2565 ให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้ ปี 2565 และ
ประมาณการกาไรสุทธิ ปี 2565
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตกิ าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2565 จานวน 5,748,800,0000 บาท
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2565 ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีบูรพา จากัด ค่าธรรมเนียม 170,000 บาท
9. มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 8 คน เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
(อ.เมืองฯ 1 : นายสุรเชษฐ์ พรพานิช , นายสมชาย สินวัต / อ.เมืองฯ 2 : นายเสนอ นวนกระโทก / อ.เมืองฯ 3 : น.ส.ดวงใจ ระถะยาน ,
นายหรั่ง นะยะเนตร / อ.มะขาม : นายภุชงค์ บุญอภัย / อ.ขลุง : นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ / อ.สอยดาว : นายคมกริช อันทรง)
10.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสุรเชษฐ์ พรพานิช เป็นประธานกรรมการฯ ชุดที่ 57 (วาระ 2 ปี)
11.มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตัดเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2563 จานวน 1,820,828.59 บาท และเงินรอจ่ายคืนนาน 5 ปี จานวน 452.65 บาท
โอนเป็นทุนสารองของสหกรณ์ฯ
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การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละเดือ นสหกรณ์จ ะเรีย ก
เก็บเงินตรงกับวันรับเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งมี 3 กลุ่ม ดังนี้
วันที่เรียกเก็บเงิน
เดือน
บานาญ
ข้าราชการ สมาชิกอื่นๆ
มกราคม
จ. 24
พ. 26
จ. 31
กุมภาพันธ์
จ. 21
พ. 23
จ. 28
มีนาคม
พฤ. 24
จ. 28
พฤ. 31
เมษายน
ศ. 22
อ. 26
ศ. 29
พฤษภาคม
อ. 24
พฤ. 26
อ. 31
มิถุนายน
พฤ. 23
จ. 27
พฤ. 30
กรกฎาคม
พ. 20
ศ. 22
พ. 27
สิงหาคม
พ. 24
ศ. 26
พ. 31
กันยายน
ศ. 23
อ. 27
ศ. 30
ตุลาคม
ศ. 21
พ. 26
จ. 31
พฤศจิกายน
พ. 23
ศ. 25
พ. 30
ธันวาคม
พฤ. 22
จ. 26
พฤ. 29
กรุณาชาระเงินให้ตรงวันเรียกเก็บเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.
ฌสค.
ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

เรียกเก็บ (บาท)
450
350

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

470
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี






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

ธันวาคม 2564
7,213
3,345,085,780.00
487,494,705.65
10,090,455,754.79
630,480,659.28
1,010,988,500.00
4,813,505,473.82
2,193,000,000.00
11,454,914,615.53
326,481,726.47

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 15.00 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

250,000

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ธ.ค. 64
 นางสอิ้ง สีเข้ม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วย บานาญแหลมสิงห์

ถึงแก่กรรมวันที่ 7 ธ.ค. 64
นางเนาวรัตน์ มาลานิยม หน่วย บานาญขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 10 ธ.ค. 64
น.ส.กัลยา กองจินดา
หน่วย บานาญเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 13 ธ.ค. 64
นายมาโนช กุลพานิชย์ หน่วย บานาญราชมงคล
ถึงแก่กรรมวันที่ 19 ธ.ค. 64
นางสนาน พงษ์พานิช หน่วย บานาญแหลมสิงห์
ถึงแก่กรรมวันที่ 20 ธ.ค. 64

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2565
730 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,929 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายสุเมธ เชิดฉันท์
2. นายสง่า ผิวศิริ
3. นางละออ เคหะเจริญ 4. นายวิเชียร นักเสียง
5. นางสอิ้ง สีเข้ม
เรียกเก็บเดือนมกราคม 2565
354 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,976 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายฉัตรชัย สิริยานนท์ 2. นายประเสริฐ สุขสิงห์
3. นางวนาพรรณ พรพานิช 4. นายวิเชียร นักเสียง
5. นางสอิ้ง สีเข้ม

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

