
  
 

 

 

 

 

    
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

พบกันฉบับแรกของปีบัญชี 2562 นะครับ ต้องขอขอบคุณผู้แทน
สมาชิกทั้ง 326 ท่าน ทีร่่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ก็ต้อง
ถือว่าการประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีสาระส าคัญคือ
การได้รับทราบการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การรายงานของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบการท างาน
ของคณะกรรมการชุดที่ 53 และฝ่ายจัดการ รับทราบการตรวจสอบ
บัญชีการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อนุมัตกิารด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 54 ด าเนินการในปีต่อไป และท่ีส าคัญ
คือการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีส าหรับ
การด าเนินงานของ สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด ท่ีการด าเนินการในปีท่ี
ผ่านมามีก าไร 326.89 ล้านบาท ท าให้คณะกรรมการชุดท่ี 53 
สามารถเสนอขออนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิต่อที่ประชุมใหญ่ได ้
ในอัตราเงินปันผลร้อยละ 5.50 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16.00  
จัดเป็นทุนส ารองได้ถึง 50 ล้านบาท และจัดสรรในข้ออื่นๆ อีก  

เป็นท่ีทราบดีว่าในปีท่ีผ่านมา สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด ยังต้องใช้
ทุนที่มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเครือข่ายต่างๆ 
จ านวน 8,000 กว่าล้านบาท และมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สูงข้ึนไปถึงร้อยละ 5.625 แต่ สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด โดยคณะ
กรรมการฯ และฝ่ายจัดการก็ได้ใช้ความพยายามต่างๆ จนท าให้  
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามที่ได้กล่าวข้างต้น  

การท่ีคณะกรรมการฯ ได้เสนอจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
สูงถึง 50 ล้านบาท ขอให้สมาชิกเข้าใจด้วย เพราะเห็นว่าจ านวน
อัตราส่วนของเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ซึ่งจัดให้กับสมาชิกโดยตรงอยู่ใน
อัตราที่สูงและเหมาะสมแล้ว ส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรอื่นๆ ตาม
ความจ าเป็นจึงจัดเป็นทุนส ารองซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ฯ ของเรา 
มีความเข้มแข็ง มีทุนด าเนินการท่ีสูงข้ึน ท่ีส าคัญคือการเตรียมการ
รองรับกับพ.ร.บ.และกฎหมายต่างๆ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้อง
ถือปฏิบัติ อย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นว่า สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด ยังต้อง
กู้ยืมเงินมาบริหารอยู่อีกหลายพันล้าน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดความสามารถในการก่อหน้ีของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ในอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นบวกเงินส ารองเท่าน้ัน 
(ปัจจุบัน สอ.ครูจันท ์ยังมีอัตราส่วนท่ีสูงกว่านายทะเบียนก าหนด) 

อีกประเด็นหน่ึงซึ่งสมาชิกของเราท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่
อาจจะยังไม่ทราบเหตุผลของคณะกรรมการชุดที่ 53 ท่ีไม่ได้น า
ดอกเบี้ยของเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงกับเงินกู้เอื้ออาทรมาคิด
เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก  ผมขอให้ท่านสมาชิกเปิดใจกว้างๆและมอง
ไปข้างหน้า กองทุนท้ังสองน้ีเกิดข้ึนเพราะต้องการสร้างความมั่นคง 

สวัสดีครับ ... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ที่รักและนับถือ 

ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 
ประธานกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 54 

เป็นหน่ึงบริการ   

บรรเทาความเดือดร้อน และสร้าง 
โอกาสได้พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
ท่ีนอกเหนือจากการกู้เงินปกติ เพราะ 
นอกจากสมาชิกจะได้รับเงินไป เพื่อ 
ใช้จ่ายแล้ว สมาชิกยังได้รับการคุ้มครอง  
(สิทธิประโยชน์)   

กองทุนมั่นคง เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ 6 แสน ถึง 1 ล้านบาท 
กองทุนเอ้ืออาทร เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับสูงสุด 2 ล้านบาท 
สาระส าคัญท่ีสมาชิกต้องรับทราบ คือ เงินจ านวนที่เป็นสิทธิ

ประโยชน์น้ันมาจากไหน ? 
ตอบ มาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยท่ี สอ.ครูจันท์ กู้มาจากสถาบัน

การเงินต่างๆ แล้วน ามาให้สมาชิกกู้ตามระเบียบของการกู้
เงินกองทุนท้ัง 2 กองทุน ในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันคือร้อยละ 6 
และ 7 ซึ่งมีส่วนต่างจากเงินท่ีกู้มา เมื่อสิ้นปีฝ่ายจัดการจะคิดส่วน
ต่างท่ีได้รับเฉพาะเงินกู้ของกองทุนฯ (ซึ่งในระบบบัญชีจะรวมอยู่ใน
ก าไรสุทธิ) มาจัดสรรเข้าเป็นเงินของกองทุนฯ เก็บไว้ส าหรับ
สมาชิกท่ีเสียชีวิตตามระเบียบฯ ดังน้ีแล้ว จะเห็นว่าเงินส่วนต่าง
ของดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนมีความส าคัญในการสร้างความยั่งยืนของ
กองทุนฯ ประกอบกับต้องเตรียมการส าหรับสภาวะของอัตรา
ดอกเบ้ียของสถาบันการเงินท่ีเรากู้ยืมมาลงทุน สมาชิกของกองทุน
มีหลายช่วงอายุและมีจ านวนหลายพันคน ถ้าดอกผลของกองทุน 
ท่ีเกิดข้ึนจะกลับคืนให้กับสมาชิกเสียหมดในวันน้ี แล้ววันข้างหน้า
หากสมาชิกเสียชีวิต กองทุนฯ จะมีเงินสิทธิประโยชน์ให้กับทายาท
หรือช าระหน้ีสินท่ีสมาชิกมีกับสหกรณ์ได้อย่างไร ผมจึงขอเรียนให้
สมาชิกทุกท่านทราบโดยสังเขป แต่หากยังสงสัยคลางแคลงใจ ถ้ามี
โอกาสแวะเวียนมาท่ีส า นักงาน สอ.ครูจันทบุรี  จ ากัด คณะ
กรรมการฯ มีเวรประจ าวันคอยอ านวยความสะดวกและให้ความ
กระจ่างเรื่องต่างๆ กับสมาชิกได้ 

ก่อนจากกันฉบับน้ี ผมในฐานะประธานกรรมการด าเนินการฯ 
ชุดท่ี 54 ของปีบัญชี 2562 ขอเรียนกับสมาชิกทุกท่าน ขอให้ท่าน
มั่นใจการกับการด าเนินการของ สอ.ครูจันท์ของเรา ผม คณะ
กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ จะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดเพื่อให้ สอ.ครู
จันท์ และกิจการต่างๆ ได้อยู่คู่กับครูจันท์ สามารถให้บริการท่ีมี
คุณภาพได้ตลอดไป... และขออ านวยอวยพรให้สมาชิกมีสุขภาพดี 
มีความสุขทุกท่าน...สวัสดีครับ 
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ประธานกรรมการด าเนินการ 
ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
นายสมศักด์ิ  ดิษฐลักษณ์ 

 รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย ์

รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 
นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา 

เลขานุการ 
นายภุชงค ์ บุญอภัย 

เหรัญญิก 
นายประชง  วัฒนชัย 

กรรมการ 
นายอภิชาติ  หมายชื่น 

เลขานุการฝ่าย 
นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล 

ประธานฝ่าย 
นายนพดล  บุญถนอม 

กรรมการ 
 

นายจรุณ  ประสงค์ดี 
เลขานุการฝ่าย 

 

นายสังเวียน  มาลาทอง 

ประธานฝ่าย 
นายหรั่ง  นะยะเนตร 

กรรมการ 
นายสมชาย  พะโยม 

เลขานุการฝ่าย 
นายประวีร์  บรรจงการ 

ประธานฝ่าย 
นายวัชรลักษณ์  ตากใบ 

 

ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามหน้ีสิน 
 

ฝ่ายเงินกู้ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เมื่อวันพุธท่ี 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท   
ผู้มาประชุม 

 ผู้แทนสมาชิก  จ านวน  326  คน  (จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จ านวน  330 คน)  ครบองค์ประชุม 
 กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 53  จ านวน  15  คน  และ ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  64  คน 

ที่ประชุมใหญ่มีมติที่ส าคัญ  โดยสังเขปดังน้ี 
 มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 จ านวน 326,896,334.25 บาท 

เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.50  เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 16.00  ทุนส ารอง จ านวน 50,000,000.00 บาท  
  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในหลักการ  จัดจ้างการออกแบบเขียนแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

ตามกรอบท่ีส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดจันทบุรี ก าหนดและถูกต้องตามกฎกระทรวงท่ีใช้บังคับผังเมืองรอบ
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 ในวงเงิน 1,500,000 บาท  ศึกษาแนวทางการแบ่งท่ีดินออกเป็นแปลงย่อย โดยต้ังคณะท างาน
ศึกษา หรือจัดต้ังสหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์คู่ขนานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด เพื่อด าเนินการแบ่งท่ีดิน โฉนด
เลขท่ี 69360 เนื้อท่ี 32 ไร่ 2 งาน 49.5 ตารางวา เป็นแปลงย่อย แบ่งขายให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์ครูจันทบุรี จ ากัด  
 คณะท างานตามข้อ 2 ด าเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงท่ีดินของสหกรณ์ โดยมีการบริหารจัดการในวงเงิน 500,000 บาท 

 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2562 และประมาณการรายจ่าย ปี 2562 ให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้ ปี 2562 และ
ประมาณการก าไรสุทธิ ปี 2562 

 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตกิ าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2562 จ านวน 6,500 ล้านบาท 
 มีมติเป็นเอกฉันท์ ใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 48 , 49 , 51 , 52 และ 57 รวม 5 ข้อ 
 มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562  ได้แก่ ส านักงานสอบบัญชีบูรพา ค่าธรรมเนียม 140,000 บาท 
 มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกต้ังผู้ได้รับการสรรหาท้ัง 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  

(อ.เมืองฯ 1 : ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ / อ.ท่าใหม่ : นายจรุณ  ประสงค์ดี / อ.แก่งหางแมว : นายสมชาย  พะโยม / อ.นายายอาม : 
นายอภิชาติ  หมายชื่น / อ.แหลมสิงห์ : นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล / อ.โป่งน้ าร้อน : นายสังเวียน  มาลาทอง / อ.เขาคิชฌกูฏ : นายประวีร์  
บรรจงการ) 

 มีมติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 – 2563 จ านวน 5 คน คือ นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์แก้ว , นายประดิษฐ์  เจริญชาติ , นายนเรศ  
สวัสดี , นายวันชัย  ศรีตุลา , นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย และเลือก นายสุรพล  เย็นเจริญ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง 

 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตัดเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2560 จ านวน 1,199,307.11 บาท และเงินรอจ่ายคืนนาน 5 ปี จ านวน 
12,413.20 บาท (ปิดประกาศ 90 วัน) โอนเป็นทุนส ารองของสหกรณ์  

 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกต้ังกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด พ.ศ.2562   
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 247 เสียง และไม่เห็นชอบ 3 เสียง โดยจะมีผลบังคับใช้ในการเลือกต้ังคณะกรรมการ ชุดท่ี 55 เป็นต้นไป 



 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 

ที่ รายการ ธันวาคม 2561 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนินการ (บาท) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 

6,986 
2,798,980,400.00 

313,704,924.13 
10,642,526,221.85 

683,047,780.46 
1,010,988,500.00 
3,216,788,098.37 
5,091,427,629.00 

11,807,720,765.19 
326,896,334.25 

 

      

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              
              
       

 

~ 4 ~ 

สมาชิก ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 291,165 ราย 
ถึงแก่กรรม 198 ราย 
ลาออก 62 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 291,425 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สมาชิก ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 285,567 ราย 
ถึงแก่กรรม 166 ราย 
ลาออก 79 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 285,322 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

 นายนภดล  มิ่งมีชัย หน่วย บ านาญ สพป.จบ.2 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  3 ธ.ค. 61 
 น.ส.ทพิย์วัลย์  เมธานเุคราะห ์ หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  5 ธ.ค. 61 
 น.ส.จตพุร  ฐาปนาชัย หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  27 ธ.ค. 61 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ธ.ค. 61 
 

การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละ
เดือนน้ัน สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินตรงกับ 

วันรับเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งมี  3 กลุ่ม ดังน้ี 

เดือน 
วันที่เรียกเก็บเงิน 

บ านาญ ข้าราชการ สมาชิกอื่นๆ 
มกราคม พฤ. 24 จ. 28 พฤ. 31 
กุมภาพันธ์ พฤ. 21 จ. 25 พฤ. 28 
มีนาคม ศ. 22 อ. 26 ศ. 29 
เมษายน อ. 23 พฤ. 25 อ. 30 
พฤษภาคม ศ. 24 อ. 28 ศ. 31 
มิถุนายน ศ. 21 อ. 25 ศ. 28 
กรกฎาคม อ. 23 พฤ. 25 พ. 31 
สิงหาคม ศ. 23 อ. 27 ศ. 30 
กันยายน จ. 23 พ. 25 จ. 30 
ตุลาคม พฤ 24 จ. 28 พฤ. 31 
พฤศจิกายน ศ. 22 อ. 26 ศ. 29 
ธันวาคม จ. 23 พ. 25 จ. 30 

 กรุณาส่งช าระเง ินให้ตรงวันเร ียกเก็บ  
เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

 วันที่เงินบ านาญ/เงินเดือนของท่านออก 
งด การท าธุรกรรมสินเช่ือทุกประเภท 

ช่ือบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 

กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชาต/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนาคาร 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 300 250,000 
ฌสค. 400 

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายป ี
250,000 

ฌสคค. 410 230,000 
ชพค. 577 950,000 
ชพส. 327 380,000 
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