พระบรมราโชวาท วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒
“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มวี ันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่สาคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานสาคัญ
ยิ่งใหญ่ทเี่ ป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สาเร็จ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
http://www.cctscc.com e-mail : cctscc@hotmail.com โทร. 0-3851-1214 ,08-9744-8566 , 08-7601-2229 โทรสาร. 0-3881-4332
เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับมีนาคม 2557

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 59 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้ดาเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานสมาชิก
ประจาปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ให้แก่สมาชิก ทั้งนี้สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ได้แก่ สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา(คัดเลือกถึงผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกเดือนมกราคม 2557)
ในปีนี้คณะกรรมการจัดโครงการให้สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เลือกทั้งหมด 6 โปรแกรมตามนี้
โปรแกรม
P1
P2
P3
P4
P5
P6

สถานที่ศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษา
สอ.ครูตราด ทัศนศึกษาจันทบุรี ตราด เกาะกง
พักที่เกาะกง
สอ.ครูอ่างทอง/สิงห์บุรี ทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัดอยุธยา อ่างทอง
สิงห์บุรี พักที่สุพรรณบุรี
สอ. สมุทรสาคร ทัศนศึกษาราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม
พักที่สวนผึ้งราชบุรี
สอ.ครูประจวบคีรขี ันธ์ ทัศนศึกษาเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสาคร พักที่เพชรบุรี
สอ.ครูนครราชสีมา ทัศนศึกษานครราชสีมา ปราสาทหินพิมาย
วังน้้าเขียว พักที่นครราชสีมา
สอ.ครูพิจิตร ทัศนศึกษาพิจิตร หลวงพ่อเพชร พระพุทธชินราช
พิษณุโลก อุทัยธานี พักที่พิษณุโลก

วันเวลารถออก
และลงทะเบียนที่สหกรณ์
1 เมษายน 2557
เวลา 05.30 น. (ตี5ครึ่ง)
3 เมษายน 2557
เวลา 06.00 น. (เช้า)
22 เมษายน 2557
เวลา 06.00 น.(เช้า)
24 เมษายน 2557
เวลา 04.00 น.(ตี 4)
17 เมษายน 2557
เวลา 06.00 น.(เช้า)
19 เมษายน 2557
เวลา 05.00 น. (ตี 5)

กาหนด วันเดินทาง
1-2 เมษายน 2557
3-4 เมษายน 2557
22-23 เมษายน2557
24-25 เมษายน2557
17-18 เมษายน 2557
19-20 เมษายน 2557

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือช้าระหนี้ด้วยเงินจ้านวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้ น้าเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จ้ากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ้ากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้น้าส้าเนาใบน้า
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

การเก็บ เงินไม่ต่างอะไรกับโปรแกรมลดความอ้วน มันยากตอนเริ่มต้น และ
ยากขึ้นไปอีกเมื่อต้องจูงใจตัวเองให้ท้าต่อเนื่อง การออมถือเป็นเรื่องที่ต้อง
อดทนและมีวินัยอย่างมาก แต่หากคุณท้าได้ ผลที่ได้รับนั้นแสนคุ้มค่า
ส้าคัญอยู่ที่การจัดล้าดับความส้าคัญและทัศนคติ แค่คุณอยากจะหยุดเรื่อง
แย่ๆ (ไม่มีเงินเก็บสักบาท) ให้ได้นี่ก็ดีแล้ว การ เริ่มต้นที่ดีคือการเลือกวิธี
ออมสักวิธี (หรือหลายวิธี) ที่ดีที่สุดส้าหรับตัวคุณเอง ลองพิจารณาดู 15 เคล็ดลับของนักออมที่เขาออมกันได้ผลมาแล้ว
1.จ่ายให้ตวั เองก่อนอันดับแรก กันส่วนหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้น้าไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน แล้วอย่าไปยุ่งกับ
บัญชีนั้นเด็ดขาด ถ้าจ้าเป็นต้องถอนเงินส่วนนี้ ให้ถือว่าก้าลังกูเ้ งิน เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทัง้ ดอก
2.เก็บเหรียญทั้งหลายลงกระปุก เปิดอีกบัญชีส้าหรับเงินหยอดกระปุก อย่าดูถกู การสะสมเงินเล็กเงินน้อย จากก้อนเล็กๆ เติบโตกลายเป็น
เงินก้อนใหญ่ในอนาคต
3.เก็บเงินคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร เงินรับที่เป็นเบี้ยหัวแตก เช่น เงินคืนเบีย้ ประกัน รายได้เบี้ยใบ้รายทางต่างๆ ให้รวม
เป็นบัญชีเดียว แล้วท้าบัญชีไว้ คุณจะได้รู้วา่ ณ สิ้นปีรายรับที่ได้จากเงินคืนพวกนี้มันมากขนาดไหน
4.จ่ายเงินค่างวดผ่อนต่างๆ เข้าบัญชีตวั เอง (แม้เมื่อผ่อนค่างวดนั้นหมดแล้ว) คุณก้าลังผ่อนค่างวดรถอยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ ขอให้คณ
ุ ผ่อน
ต่อไปด้วยเงินจ้านวนเท่าเดิม แต่จ่ายเข้าบัญชีเงินออมของคุณเอง วิธีนี้คุณไม่เดือดร้อนเพราะคุณเคยชินกับภาระผ่อนนั้นๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่มีภาระผ่อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก
5.หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมด ท้ารายการขึ้นมาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง หลายคนแปลกใจว่ายิง่ คิดยิ่ง
ตัดได้เรื่อยๆ..คิดก่อนใช้..ตรึกตรองถึงความจ้าเป็นมากน้อยจัดล้าดับให้ดี
6.เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนดอกเบี้ยต่้า เงินออมทีม่ ีอยู่ ควรไปสร้างเงินต่อด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่ให้ ผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับความเสี่ยงด้วย
7.เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิธงี า่ ยสุดของการออมเงิน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเงินกูด้ อกเบี้ยต่า้ สิ้นปีมปี ันผลให้อีกต่างหาก
8.ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ส้าหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกพันธบัตรประเภทต่างๆ ให้ผู้สนใจ สิ่งที่ต้องดูคือประเภท
พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย และวันจ่ายดอกเบีย้
9.ใช้ประโยชน์จากการโอนเงินบัญชีธนาคาร เมื่อเงินเดือนถูกน้าฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้ว ควรให้มันอยู่ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด
10.ใช้การเสียภาษีให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องภาษี ประโยชน์ที่คุณไม่ควรเสียและประโยชน์ที่คณ
ุ ควรได้ (ลดหย่อน)
11.เข้าโครงการออมเงินทีน่ ่าสนใจ เปิดหูเปิดตาให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถงึ
12.รัดเข็ดขัดชัว่ คราว อยากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 2-3 เดือน เพื่อออมเงินให้มากกว่าปกติ เก็บเงินได้เท่าราคา
ของแล้วจึงค่อยกลับสู่การด้าเนินชีวิตปกติ
13.เก็บเงินเบิกรายการต่างๆ ส่วนที่เกินจากรายจ่ายจริงเข้าบัญชีเงินออม คุณอาจได้ค่าล่วงเวลา ควรเก็บเงินส่วนนี้มาออม เช่น
ได้ค่าล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บาท ถึงสิ้นปีจะมีเงินก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถน้ามาใช้จา่ ยในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องไปถอนเงินออมหลัก
14.นาเงินปันผลและดอกเบี้ยไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อ ลงทุนหรือฝากเงินในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด จัดการให้เงินปันผล หรือดอกเบี้ย
สามารถน้าฝากหรือลงทุนต่อได้อตั โนมัติ ในระยะยาวจะเห็นผลน่าพอใจ
15.จ่ายหนี้ให้หมด คุณอยากได้ผลตอบแทน 17-21% หรือเปล่า? อย่ามีหนี้บัตรเครดิตสิ เคลียร์หนี้บัตรให้หมด รู้ไหมว่าถ้ายอดหนี้อยู่ที่ 2.4
หมื่นบาท ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บาท รีบเคลียร์หนี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้คือไม่ต้องเสียดอกเบีย้ ก้อนนี้ การ
ปลอดหนี้บัตรจึงเป็นวิธีออมเงินก้อนใหญ่ แต่ถา้ จ้าเป็นต้องมีหนี(้ จริงๆ) หาบัตรที่ดอกถูกสุดมาใช้
(ขอขอบคุณทีม่ า ; http://www.kroobannok.com/blog/8800)

โดย..ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ผอ. กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เมื่อพูดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ (Savings Cooperative) คนทั่วไปก็จะนึกถึงการเป็นแหล่งเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ มีเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ข้าราชการจะคุ้นเคยกับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดีเนื่องจากได้พึงพาและอาศัยบริการการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ของหน่วยราชการนั้น ๆ อยู่เสมอ นอกจากการให้บริการทางการเงินเบื้องต้นแก่กลุ่มสมาชิกของตนเองแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมยังมีบทบาทที่
ส้าคัญไม่แพ้สถาบันการเงิน (ธนาคาร) ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่จริงแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทในการ
ระดมเงินออมของประชาชนซึ่งอาจเป็นรายย่อยหน่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเข้มงวดกับการออมทรัพย์เพื่อจะได้มีเงินไว้ใช้ในยาม
จ้าเป็นเนื่องจากเงินออมที่ได้จากสมาชิกก็จะน้าไปลงทุนต่อหรือให้กู้ยืมแก่สมาชิกต่อไป ส้าหรับประเทศไทยมีสหกรณ์ออมทรัพย์สองประเภท คือ เครดิต
ยูเนียน (สหกรณ์ออมทรัพย์ส้าหรับสมาชิกที่ไม่มีรายได้ประจ้า) และ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีรายได้ประจ้า
การด้าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักการพื้นฐานของเช่นเดียวกับสหกรณ์ทั่วไป กล่าวคือการช่วยเหลือสมาชิก โดยใช้หลักของความเท่าเทียม
และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน สหกรณ์จะอยู่ได้เพราะสมาชิกซื่อสัตย์และมีการตรวจสอบเชื่อใจกัน สมาชิกแต่ละคนมีเสียงเพียงหนึ่งเสียงไม่ ว่าจะถือหุ้น
มากหรือน้อยเพียงใด นี่คือหลักของความเท่าเทียมกัน (ตรงข้ามกับกรณีการถือหุ้นสถาบันการเงินที่สิทธิออกเสียงขึ้นกับจ้านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น) เมื่อ
สหกรณ์มีความมั่นคงมีผลประกอบการดีสมาชิกก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับในรูปเงินปันผล ปัจจุบันจ้านวนสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ได้เพิ่มสูงขึ้น ท้าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความส้าคัญในด้านการส่งเสริมการออมอีกสถาบันหนึ่ง อีกทั้งการเติบโตขึ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ยังเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ ในการที่จะได้น้าเงินออมเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยมี
จ้านวนทั้งสิ้น 1,133 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวมกว่า 6 แสนล้านบาท (กว่าครึ่งเป็นส่วนของทุน) เทียบเคียงได้กับธนาคารออมสินที่มีสินทรัพย์รวม 6.8 แสน
ล้านบาท ในขณะที่ผลการด้าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นมีก้าไรสุทธิกว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าธนาคารออมสินถึงร่วม ๆ หมื่นล้าน
บาท บริการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มีรูปแบบคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้กู้ยืมเงินประเภทต่างๆ แต่จะต่างจาก
ธนาคารพาณิชย์ตรงที่สหกรณ์ออมทรัพย์จะให้บริการเฉพาะกับสมาชิกเท่านั้น และสมาชิกสามารถออมได้ 2 รูปแบบคือเงินฝากและหุ้นสหกรณ์ อย่ างไร
ก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มียอด NPL เพียง 0.002 % เท่านั้น ซึ่งนับว่าต่้ามากเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่มียอด NPL เฉลี่ย
ประมาณ 4% แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นับเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่พึ่งของคนยากที่เป็นสมาชิก สหกรณ์
ด้วยเหตุนี้จึงควรพัฒนาให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินของชุมชนหรือกลุ่มคนเหล่านี้ โดยครอบคลุมหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงชุมชน
ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์คล้ายกับธนาคารชุมชน จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาสถาบันการเงินนอกระบบ เพราะโดยพื้นฐานของสหกรณ์นั้นก็เป็นสถาบั นที่มี
การดูแลและมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์มีข้อได้เปรียบธนาคารในหลายข้อ เช่น การที่ไม่ถือเป็นหน่วยภาษีอากรตามประมวล
รัษฏากร ท้าให้ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน สมาชิกเองก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
จากเงินปันผลและเงินฝากบางประเภท การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นทุกปี ทั้งจ้านวนสหกรณ์และสินทรัพย์ของสหกรณ์ที่
เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีความส้าคัญต่อระบบสถาบันการเงินของไทยในระดับ มหภาคด้วย
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นมีเงินกองทุนเป็นจ้านวนมาก จึงน่าที่จะส่งเสริมให้น้าเงินกองทุนเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แทนที่
จะให้สมาชิกของสหกรณ์กู้เพียงอย่างเดียว โดยอาจเพิ่มช่องทางน้าเงินไปลงทุนในด้านอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีและมีความเสี่ยงต่้า เช่น การลงทุนในตรา
สารหนี้ ตราสารทุน และพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น หรือกระทั่งไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวสถาบันเองและต่อมูลค่ าทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี พบสหกรณ์ออมทรัพย์ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการอยู่บ้าง เช่น ในเรื่องขององค์กรก้ากับดูแล ซึ่งในปัจ จุบันอยู่ภายใต้
การก้ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายังไม่ค่อยช้านาญพอในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน จะมีเพียงกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ซึ่งก็จะท้าหน้าที่แค่เป็นผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น แต่บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการยังมีท างท้าได้อีกมาก ดังนั้นใน
อนาคตจึงควรที่จะให้หน่วยงานที่มีความช้านาญในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินเข้ามาก้ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความช้านาญในด้านนี้อยู่แล้ว โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเห็น ว่าสถาบันการเงิน
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ก็ควรได้รับการก้ากับดูแล และอยู่ใต้กรอบของกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ขยายบทบาทการท้าธุรกรรมด้านการเงินให้เต็มรูปแบบมากขึ้น เช่น ด้านการต่างประเทศ หรือเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนให้แก่ สมาชิก
มิใช่เป็นเพียงสถาบันการเงินที่พึ่งของคนยากอีกต่อไป

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายประสาน อู่วิเชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
นายสิงหา บุญปลั่ง นายประชัน สุทธิศักดิ์
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา นายสมควร รุ่งเรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจ้าเดือน มีนาคม 2557
1.นายทนงศักดิ์ เชยมาน
ได้รับเงินสงเคราะห์ 195,040 บาท
2.นายเพิ่มพล พูลผล
ได้รับเงินสงเคราะห์ 194,810 บาท
3.นายสุรินทร์ ถิ่นปรีเปรม
ได้รบั เงินสงเคราะห์ 194,764 บาท
4.นายปกรณ์ แสงสวัสดิ์
ได้รับเงินสงเคราะห์ 194,718 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,234 คน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ
ณ วันสิ้นเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 และ 2557
รายการ
กุมภาพันธ 2556
กุมภาพันธ 2557
จํานวนสมาชิกทั้งหมด

7,063

ราย

7,271

ราย

จํานวนสมาชิกผูกูถึงสิ้นเดือนนี้

4,580

ราย

4,842

ราย

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว

1,860,028,490.00

บาท

2,010,553,300.00

บาท

ทุนสํารองของสหกรณ

147,308,851.83

บาท

163,091,955.73

บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

3,660,700.00

บาท

5,660,700.00

บาท

ทุนสะสมไวเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ

3,220,000.00

บาท

3,820,000.00

บาท

(เฉพาะบั ญชีที่เปดตั้งแต
1 กันยายน 2554 เปน ตนไป)

951,159.93

บาท

988,124.93

บาท

7,554,388.00

บาท

6,024,388.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพยทุกประเภท

1,957,844,180.62

บาท

2,180,774,866.55

บาท

ฝากประจํา
3.50 ตอป
เงินกูทุกประเภท
6.00 ตอป

ทุนดําเนินการทั้งหมด

4,424,723,280.84

บาท

4,925,861,014.88

บาท

30,472,013.35

บาท

35,495,287.95

บาท

ทุนสาธารณประโยชน
เงินรับฝากประจําทุกประเภท

กําไรสุทธิ

รายงานการจายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผูเสียชีวิต

นางณัฐนันท อินทสงค นายเพิ่มพล พูลผล

สถาน
ภาพ

เพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย
2.75 ตอป
ฝากออมทรัพยพิเศษ
3.25 ตอป
ฝากออมทรัพย 24 เดือน
4.25 ตอป

ตั้งแต 1 กันยายน 2554

สงเคราะหสมาชิกและครอบครัว

หมายเหตุ

อุบัติเหตุ
สิทธิสมาชิก
เสียชีวิตจาย
คูสมรสสมาชิก
จายเงิน
2,000คูณ
สิทธิสมาชิก ครึ่งหนึ่ง
จาย 25%
1,000คูณ
สวัสดิการตาม ตามจํานวน
จํานวนปที่
ของหุน ไมเกิน
(รวมรับทั้งสิ้น)
ของ
จํานวนปท่เี ปน
ระเบียบ (ขอ
ปที่เปน
เปนสมาชิก
200,000 (ขอ 9)
จํานวนปที่
สมาชิก (ขอ 8)
10)
สมาชิก
(ขอ 7)
เปนสมาชิก

คูสมรส

25,000.00

25,000.00

นางนวลฉวี เจียมการกิจ นางนวลฉวี เจียมการกิจ ตนเอง

50,000.00

-

77,000.00

100,000.00

80,000.00

-

307,000.00

นายสุรินทร ถิ่นปรีเปรม นายสุรินทร ถิ่นปรีเปรม ตนเอง

52,000.00

-

175,000.00

100,000.00

80,000.00

-

407,000.00
-

102,000.00

25,000.00

252,000.00 200,000.00 160,000.00

รายงานการจายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ

จํานวนราย

เงินชวยเหลือ

เงินทุนฯ เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจํา

9

94,500.00

สวัสดิการรักษาพยาบาลบํารุงขวัญสมาชิก

48

102,000.00

สรุปการอนุมัติการใหกูแกสมาชิกประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2557
รวมเงินกูทุกประเภท 664 ราย อนุมัติกู 327,655,500.00 บาท คงเหลือจายจริง 147,997,003.90 บาท

-

739,000.00

สหกรณใหบริการสมาชิก
ทําพ.ร.บ.รถยนต ราคาถูก
รถเกง
รถกระบะ
รถตู , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

