อาศิรเทิดเฉิด“ฉัตรสี่พฤษภาคมมี
บรรเจิดเฉิดฉัตรรัชชะ
จักรีศรีล้าจารูญ

มงคล”พิพัฒน์พ้องศรี
พิธีบรมสมบูรณ์
ทศมนเรศูร
พร้อมพูนภักดีนิรันดร์

ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ ม ขอเดชะ
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู จั น ทบุ รี จากั ด
(ผศ.พงษ์ ศิ ล ป์ บุ ณ ยะนิ ว าศ : ร้ อ ยกรอง)

สวัสดีครับ...
พบกันอีกครั้งในหัวข้อคุยกับประธานฯ ใน
เดือนนี้จ ะมีหัวข้อมาพูด คุยกัน ปัจ จุบัน นี้
หากสมาชิกมาทาธุร กรรมกับสหกรณ์ก็จ ะ
พบถึงการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานและ
วิธีปฏิบัติในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้ก็อย่างที่เคย
นาเรียนกับท่านสมาชิกไปแล้วว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ในประเทศไทยมีหลายพันแห่ง
ซึ่ง ก็ มี ห ลายแห่ ง ที่ บ ริห ารจั ด การแล้ ว เกิ ด
ปัญหา จึงเป็นที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ จึงถูกนามาบังคับใช้เพื่อการกากับการ
ทางานของแต่ล ะสหกรณ์ ไ ม่ใ ห้ เ กิ ด ความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงขอให้สมาชิก
ทุกท่ านได้ รับ ทราบและเข้ าใจเจตนาของ
แนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการของ
สอ.ครูจันท์กาหนดขึ้นมา

การค้าประกันคืออะไร??? การค้าประกันก็คือ การที่ใครคนหนึ่งทาสัญญากับเจ้าหนี้ว่า
ถ้าลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ ผู้ค้าประกันจะชาระหนี้แทนนั่นเอง ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไร ดังนั้น ท่าน
สมาชิกจะค้าประกันให้ใคร ย่อมหมายถึงว่า ท่านพร้อมที่จะชาระหนี้แทนหากผู้กู้เขาไม่ชาระหนี้
ซึ่งวันนี้ประเด็นการเป็นผู้ค้าเกิดขึ้นหลากหลาย แต่ที่สุดแล้วที่เป็นปัญหาคือ ภาระหนี้มาตกอยู่กับ
ผู้ค้าและผู้ค้าไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือผู้ค้าไม่ยอมชาระหนี้ หรือจะด้วยเหตุใ ดๆ ก็ตาม
สุดท้ายคือสหกรณ์จะไม่สามารถเก็บหนี้ได้และก็จะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย ซึ่งผมจะ
ยังไม่ลงรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้ วันนี้จะขอคุยกันเพียงประเด็น “วิธีการใช้บุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกค้าประกัน” เพียงเรื่องเดียวก่อน
สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู วันนี้มีประมาณ 11,558,154,123.02 บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิ บสามบาทสองสตางค์) และ
สินทรัพย์เหล่านี้อยู่ในมือสมาชิกที่กู้ยืมเกือบทั้งสิ้น เมื่อสมาชิกกู้ยืมเงินไป ก็มีระเบียบเงินกู้ที่มี
ข้อกาหนดต่างๆ เพื่อให้สมาชิกชาระหนี้และเพื่อเป็นหลักประกันว่า หนี้หรือเงินที่สมาชิกกู้ยืมไป
จะมีการชาระคืนให้กับสหกรณ์ฯ พร้อมส่วนผูกพัน คือดอกเบี้ยที่จะมาเป็น รายได้หลักของ
สหกรณ์ที่จะนามาจัดสรรตอบแทนให้กับสมาชิกในรูปแบบต่างๆ จึงกาหนดให้มีผู้ค้าประกัน นี่คือ
วิ ถี ที่ ค วรจะเป็ น และทุ ก คนก็ จ ะมี ค วามสุ ข ร่ ว มกั น แต่ . ..เมื่ อ มี ก ารผิ ด นั ด ช าระหนี้ แ ละ
ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสัญญาค้าประกันได้ อะไรจะเกิดขึ้น...มากมายครับ
แต่ครั้งนี้ขอพูดถึงแค่ผู้ค้าประกันเพียงเรื่องเดียวก่อน ฉบับนี้คงไม่จบประเด็นแต่ก่อนจากกัน
ผมฝากคาถามชวนทุกท่านร่วมคิดกันว่า “ถ้าผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ และเมื่อสหกรณ์ฯ
เรียกเก็บหนี้ไปที่ผู้ค้าตามสัญญา ผู้ค้าไม่ยอมจ่าย...ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้ท่านจะทาอย่างไร???
และเมื่อใช้สมาชิกเป็นผู้ค้าประกัน และไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ จึงเปลี่ยนวิธีเป็น การใช้
อสังหาริมทรัพย์มาค้าประกันเงินกู้ สมาชิกจะเป็นอย่างไร??? ลองคิดกันเล่นๆ นะครับ” หรือหาก
มีข้อเสนอก็ยินดีจะนาประเด็นมาพูดคุยกันครับ....
พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจัน ทบุรี จากัด

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27
ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2564

มีมีออะไรในฉบั
่ 9 / /คณะกรรมการฯ
ชุดที/่ 56
/ ประชุมจใหญ่
ประจ้จาปี
เรียกเก็บเงิ้อหุน้นปี/ 2564
/
ะไรในฉบับบ 
 คุวัยนกัฉับตประธานบ้
รมงคล / คุายนเลขที
กับประธาน
รองประธาน..สนทนา.
ผู้ตรวจสอบกิ
การ ส/ ามั
เรื่อญงควรรู
ากผู2563
้จัดการ/ /วันชะลอการซื
ประกาศ
าเนิกน/งาน
ธนาคาร
ข่าว/สกสค.จั
/ มุม/ฌาปนกิ
จ / รายชื
กถึงจแก่/ กรายชื
รรม่อสมาชิกถึงแก่กรรม
โทรศัพท์ขัดข้อง / สวัสผลการด
ดิการสมาชิ
เกร็ด/สุขเลขบั
ภาพ ญ/ ชีผลการด
าเนิ/นงาน
เลขบัญชีนธท์นาคาร
ข่าว สกสค.จั
นท์ /่อมุสมาชิ
มฌาปนกิ

2

รองประธาน..สนทนา.
สวัสดีครับ
ฉบับนี้ขอนาเรื่องเล็กๆ มาพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกฯ เพราะเรื่องเล็กๆ หากไม่ทาความเข้าใจให้ดี
อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ คือเรื่องของการเสพข่าวทางโซเชียลมีเดียที่ต้องใช้ความรอบคอบ ต้อง
ศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และนามาสรุปเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงครับ จากสถานการณ์
ของโลกที่ปรับเปลี่ยนและเกี่ยวข้องกับเรา เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การประกาศใช้
พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของสมาชิกฯ สหกรณ์ฯ จึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยทุกแนวทาง
ต้อ งสอดคล้ อ งกั บการเปลี่ ยนแปลงและต้อ งถู กต้ อ งตาม พ.ร.บ. กฎหมาย ข้ อบั งคั บ ระเบีย บที่
เกี่ยวข้องด้วย
การสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน สหกรณ์ฯ ได้ใช้การสื่อสารตามช่องทางที่หลากหลาย
เช่น ประกาศ เอกสารประชาสัมพันธ์ ไลน์กลุ่ม ไลน์บุคคล เฟซบุ๊ค เป็นช่องทางที่สมาชิกฯ ของเรา
นิยมใช้มาก เนื่องจากมีการสื่อสารสวนทางได้ง่ายกว่าช่องทางอื่นๆ จึงขอแนะนาให้สมาชิกฯ ศึกษา
รายละเอียดจากไลน์ที่ส่งตรงจากข่าวสหกรณ์ฯ เป็นหลัก จะทาให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ตรงกับ ความ
เป็นจริงมากที่สุด ข้อความในไลน์จากสมาชิกถึงสมาชิก หากผสมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป หรือจาก
ไลน์ที่นาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีสภาพการบริหารงานที่แตกต่างกับสหกรณ์ฯ ของเรา ข้อมูลอาจ
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิด เกิดจินตนาการในเชิงลบ วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหาย
ผิดจากความเป็นจริง จึงขอฝากเรื่องนี้เป็นข้อคิดด้วย เรื่องเล็กๆ อาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่น
ในสหกรณ์ฯ ของเราได้ ...ขอบคุณครับ
สมศักดิ์ ดิษฐลักษณ์
รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร

นายพรต สุภาพงษ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสามารถ วินิจตานนท์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประเสริฐ ชานาญศิลป์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์แก้ว
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสรุพล พุทธจันทธ์
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
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โควิดรอบ 3 พ่นพิษ
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย
สวัสดีค่ะ...
จากการเพิ่ ม ขึ้น ของจ านวนผู้ ติ ด เชื้อ ในประเทศรายวั น
ประกอบกับแนวโน้มที่ จ านวนผู้ติด เชื้อ จะเพิ่มขึ้ นสูง จากการ
เดิ น ทางกลั บ มาท างานหลั ง สิ้ น สุ ด เทศกาลสงกรานต์ รั ฐ จึ ง
กาหนดมาตรการรักษาระยะห่างที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความ
เป็นไปได้ในการติดเชื้อ ซึ่งน่าจะช่วยให้ส ถานการณ์ก ลับดีขึ้น
ทั้ง นี้ คาดว่ า จะเห็ น การผ่อ นคลายได้ ในอี กหนึ่ งถึ ง สองเดื อ น
อย่า งไรก็ตาม หากภาวะผู้ติด เชื้อลดลง สภาพเศรษฐกิจ ไทย
ช่วงไตรมาสที่ส องก็อาจไม่ส ดใสอย่างที่คาดไว้ก่อนหน้า โดย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการป้องกันโควิดนี้ มีได้หลาย
ช่องทางดังนี้
1. การเดิ นทางท่อ งเที่ย วลดลง กระทบธุ รกิ จ โรงแรม
ร้านอาหาร และขนส่ง
2. รายได้กลุ่มอาชีพอิสระ ค้าขายลดลง เพราะคนออก
นอกบ้านน้อยลง และระมัดระวังการใช้จ่าย กระทบร้านค้ากลุ่ม
อาหาร เครื่องดื่ม และค้าปลีกอื่นๆ
3. ความเชื่อมั่นการบริโภคลดลง กระทบสินค้าขนาดใหญ่
เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่
อย่างไรก็ดี บางกลุ่มธุรกิจอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
เช่น
1. ร้านค้าออนไลน์
2. ร้านค้าขนาดเล็กที่รับบัตรสวัสดิการของรัฐหรือรับชาระ
ผ่านระบบเงินโอนตามมาตรการรัฐ
มาตรการป้ อ งกั น โควิ ด รอบนี้ น่ า จะกระทบการบริ โ ภค
บางกลุ่ม โดยเฉพาะภาคค้าปลีก และภาคท่องเที่ยว ขณะที่คน
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น แม้กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอาจ
ไม่ได้รับผลกระทบแรงเท่ากลุ่มอื่น แต่เนื่องจากคนทางานที่บ้าน
มากขึ้น คนเดินทางหรือออกนอกบ้านน้อยลง มีผลให้ยอดขาย
ลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มที่อาจไม่ได้รับผกระทบมากนักแต่ก็
ยั ง กั ง วลต่ อ แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ จึ ง ลดการใช้ จ่ า ย เช่ น
ข้าราชการ ผู้รับ เงินเดือนประจา ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ของเรา
เกือบทั้งหมดเป็นข้าราชการประจา หรือได้รับเงินเดือนประจา
แต่ ไ ม่ว่ า สถานการณ์จ ะเป็น เช่น ไร ขอให้ ทุ กท่ า นระมั ดระวั ง
ในการใช้จ่าย เก็บเงินไว้ใช้ในยามจาเป็น เพราะไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นก็ตามหากเราไม่ประมาท การ์ดไม่ตก เราจะผ่านโควิด-19
ไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยสมาชิกทุกท่านค่ะ

ตามมติ ค ณะกรรมการฯ ชุ ด ที่ 56 ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ให้ช ะลอการซื้อหุ้น ตั้ งแต่เดือ นเมษายน
2564 เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า จะมี ป ระกาศเปลี่ ย นแปลง
เพื่อการบริหารความสมดุลระบบการเงินให้มีเสถียรภาพ
ในสถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รบั
สมาชิกผู้กู้เงินกู้เอื้ออาทร หรือ ชพค.
การจ่ายเงิน
จ่ายเมื่อสมาชิกกองทุนเอื้ออาทรเสียชีวิต เพื่อ ชาระหนี้ตาม
สั ญ ญาเงิ น กู ้ เ อื ้ อ อาทร หรื อ ชพค. ในส่ ว นที ่ เ กิ น กว่ า
1,000,000 บาท (คิดจากหนี้คงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต)
สหกรณ์จะยกเว้นการจ่ายเงินกองทุนเอือ้ อาทร
 เป็ น ผู้ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ (ลาออกจากสหกรณ์ /
วิกลจริต / ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย / ถูกออกจากราชการ
หรืองานประจาโดยมีความผิด / ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 เป็นผู้ค้างชาระหนี้กับสหกรณ์ติดต่อกันเกิน 3 เดือน
โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร หรื อ เงิน กู ้ เ อื้ อ อาทรหลั ก ประกั น
บกพร่อง และผู้กู้ไม่ดาเนินการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด
 กองทุนเอื้ออาทรขอสงวนสิทธิ์ในสวัส ดิการของกองทุน
ในกรณีที่มีการกระทาผิดทางอาญา อันเป็นความผิดต่อชีวิตที่หวัง
ผลประโยชน์จากสวัสดิการนี้
 เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน
*** กรณีเสียชีวิตหมู่ในเหตุเดียวกันเกิน 5 คน ให้จ่ายได้ไม่เกิน
5,000,000 บาท

4

ผลการดาเนินงาน

ข่าว สกสค.จันท์
ช.พ.ค.

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2564
596 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 914,180 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1.นางสุภาพ อิ่มสมบูรณ์ 2.นายอัมรินทร์ มิ่งไธสงค์
3.นางสิริเนตร วีระพันธ์ 4.นางศุภาพิชญ์ ทรงวัฒนา
5.นางจงจิตต์ บัวเฟื่อง
6.นายอัมพร กระทอง
7.นายประยูร อรรถวรรณ์ 8.นางเฉลียว ตั้งมั่น
9.นายวันชัย วิรุญจิตร

ช.พ.ส.

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2564
322 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 380,074 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1.นายอัมรินทร์ มิ่งไธสงค์ 2.นางวิลาวรรณ แก้วงาม
3.นางรัญจวน เวชชัยยา

ที่

รายการ

มีนาคม 2564

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

7,225
3,270,652,150.00
487,493,714.82
10,260,053,673.00
134,397,229.98
1,010,988,500.00
4,255,510,791.65
3,139,173,200.00
11,558,154,123.02
62,992,671.34

เลขบั ญ ชีธ นาคาร
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

ธนาคาร/สาขา
กรุงไทย/จันทบุรี
กรุงเทพ/จันทบุรี
กรุงศรี/จันทบุรี
ออมสิน/จันทบุรี
ธกส./จันทบุรี
ธนชาต/จันทบุรี

ประเภท
ออมทรัพย์
สะสมทรัพย์
ออมทรัพย์
เผื่อเรียก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

เลขบัญชี
204-1-00112-7
290-0-57122-1
027-1-54064-0
0-5008106345-0
010422546250
312-2-27378-1

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน มี.ค. 64

 นายประยูร อรรถวรรณ์ หน่วย บานาญเขาคิชฌกูฏ
เม.ย. 64
ถึงแก่กรรมวันที่ 6 มี.ค. 64
เรียกเก็บ (บาท)
ได้รบั ประมาณ (บาท)  นางเฉลียว ตั้งมั่น
หน่วย บานาญแหลมสิงห์
200
250,000
ถึงแก่กรรมวันที่ 14 มี.ค. 64
200
 นายชัยรัตน์ พรหมมา หน่วย บาเหน็จประถมโป่งน้าร้อน
250,000
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ถึงแก่กรรมวันที่ 24 มี.ค. 64
450
230,000
 นายเชื้อ คุ้มตระกูล
หน่วย บานาญเมือง
เก็บรายปี
600,000
ถึงแก่กรรมวันที่ 27 มี.ค. 64
เก็บรายปี
600,000

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

“สมาชิ ก ท่ า นใดที่ เ ปลี่ ยน ที่อ ยู่ , เบอร์ โ ทรศั พ ท์ กรุ ณ าแจ้ ง สหกรณ์ ฯ ด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องตั ว ท่ า นเอง ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966
ID Line : @lgo9715v
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

