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ฉบับพฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทีผ่ ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด นาโดย นายประสาน อู่วเิ ชียร ประธานกรรมการ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จากัด เข้า
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ในด้านการบริการและจัดสวัสดิการต่างๆ พร้อมกันนี้ ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด” 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 ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

การวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสาคัญเท่ากับการวางแผนชีวติ เลยทีเดียว ถ้าคุณไม่ต้องการให้ชีวิตต้องสะดุด
กลางทาง นี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยพาคุณไปถึงเป้าหมายและก้าวไปสู่ “ความมัน่ คงทางการเงิน” ได้เร็วขึ้น
จัดสรรรายได้สาหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท โดยดูวา่ ค่าใช้จา่ ย
จาเป็นในแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง จากนั้นแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆ ส่วน
หนึ่งกันไว้เพื่อเป็นเงินออม ส่วนหนึ่งกันไว้สาหรับค่าใช้จา่ ยเหล่านัน้ หาก
รายรับไม่เพียงพอ สาหรับการใช้จ่ายและเก็บออม เห็นทีคงต้องหันหน้า
ปรึกษากันในครอบครัวเสียแล้ว ว่าจะลดรายจ่ายหรือมีวธิ ีเพิ่มรายได้
ตรงไหนได้บ้าง
จัดเก็บใบเสร็จ และจ่ายเงินให้ตรงกาหนด เพื่อไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
เพิ่มโดยไม่จาเป็น โดยอาจจะจดไว้ที่ปฏิทินหรือบันทึกไว้ใน
โทรศัพท์มือถือ ก็จะช่วยให้เราไม่ลืมได้
ออมเงินล่วงหน้าสาหรับรายจ่ายก้อนโต หากรู้ล่วงหน้าว่าเดือนใด
จะมีคา่ ใช้จา่ ยที่ต้องใช้เงินจานวนมาก เช่น ค่าเล่าเรียนลูก ค่าซ่อมรถ
ควรวางแผนเก็บเงินแต่เนิ่น ๆ
บริหารเงินออมอย่างมืออาชีพ การนาเงินออมทีม่ ีอยู่มาบริหารจัดการให้งอกเงย มีหลายวิธี เช่นฝากธนาคาร ฝากสหกรณ์ ซื้อพันธบัตร
ซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่า คุณต้องศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจรูปแบบการออมนั้นให้ดี ว่าผลตอบแทน
ที่ได้รบั คุ้มกับความเสี่ยงที่มีหรือไม่ รวมทั้งติดตามข่าวสาร ภาวะเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการออมของคุณด้วย เช่น ในภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ ขาขึ้น อาจฝากประจาระยะสั้นๆหรือซื้อกองทุนรวม หรือพันธบัตร ที่มีระยะเวลาครบกาหนดสั้น ๆ เพือ่ รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อนา
เงินไปฝาก หรือลงทุนต่อเมื่อครบอายุ หรือถ้าเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นน่าจะสูงสุดแล้ว โดยหลังจากนี้อัตราดอกเบีย้ น่าจะต่าลง อาจ
เลือกฝากประจาระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงไปตลอดระยะเวลาการฝาก เป็นต้น
บริหารหนีอ้ ย่างชาญฉลาด การก่อหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไป หากรู้จักบริหารจัดการ และก่อหนีท้ ี่มีประโยชน์ สินเชื่อเป็นเครื่องมือสาคัญ
ทีช่ ่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น เช่น กู้เพื่อซื้อบ้าน กูเ้ พือ่ ประกอบธุรกิจ แต่สงิ่ สาคัญคือ ต้องประเมินความสามารถ ในการชาระ
คืนของตนเองด้วย โดยมีหลักคร่าวๆ คือ ภาระในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ของหนี้ทกุ ประเภทรวมกันในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 1 ใน 3
ของรายได้ต่อเดือน
หยุดวงจรหนี้ หากคุณมีหนี้สินเกินตัว เห็นทีต้องหยุดวงจรหนี้นนั้ เสีย โดยการรัดเข็มขัดประหยัดมากขึ้น และค่อยๆทยอยผ่อนชาระจนหนี้
นั้นหมด โดยเฉพาะหนี้ทตี่ ้องจ่ายดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต (อัตราดอกเบี้ย20%ต่อปี) หรือสินเชื่อส่วนบุคคล(อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี)
และไม่ควรก่อหนี้อื่นเพิม่ ซึ่งหากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถชาระคืนหนี้สินนั้นได้หรือไม่ ก็ควรหารือกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันมากกว่า
จะคิดหนีหนี้
พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน ควรมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมรายจ่าย ประจาอย่างน้อย 6 เดือน แต่ถ้าเป็นช่วงเริ่มต้น
ก็ค่อย ๆ ทยอยเก็บสะสมเพิม่ ไปเรื่อยๆ ก็ได้ ยิ่งมีมากยิ่งดี ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่วา่ ครอบคลุม แค่ไหน หากไม่เพียงพอ
ควรทาประกันสุขภาพเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจกู้ยมื เงินทุกครัง้ ควรนาประเด็นความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา
ด้วย หากเป็นไปได้ ควรหาแหล่งรายได้เสริม เช่น ทางานพิเศษ หรือสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มี เช่น การให้เช่าที่ดิน ดีกว่าปล่อยไว้เฉย ๆ
เตรียมความพร้อมยามเกษียณ หลายคนอาจมองว่า อีกตัง้ นานกว่าจะเกษียณรอไปก่อนค่อยคิดก็ได้ แต่พอมานึกได้อีกทีก็เข้าวัยเกษียณ
เสียแล้ว ทั้งทีจ่ ริงยิง่ เราเตรียมการไว้ล่วงหน้า เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ทาให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณมากขึ้นเท่านั้น
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการใช้เงินจานวนมาก บางคนต้องการเรียนต่อ ในขณะที่บางคนมีภาระในการเลี้ยงดู บุตร บุพการี บางคนอยาก
มีบ้านหลังใหม่ หรือรถสักคัน เพราะเหตุทคี่ นเราอาจมีความจาเป็นทางด้านการเงินแตกต่างกัน เมือ่ รายได้กับค่าใช้จา่ ยผกผันกัน จึงมีความ
จาเป็นต้องกู้ เพื่อให้ท่านเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมก่อนยื่นกู้ จึงนาขั้นตอนเหล่านี้มาเป็นแนวทางให้ท่านศึกษา
1.เตรียมใจยอมรับการเป็นหนี้
ก่อนตัดสินใจเป็นหนี้ สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นอันดับแรก คือภาระในการส่งชาระหนี้ ดังนั้นท่าน
ต้องเตรียมใจยอมรับว่าเงินเดือนทุกเดือนจะต้องถูกหักชาระหนี้พร้อมดอกเบีย้ ไปทุกๆเดือน
จนกว่าจะครบกาหนด ก่อนตัดสินใจยื่นกู้ ควรไตร่ตรองให้รอบคอบ และนาเงินที่ได้จากการกู้
ไปใช้จา่ ยอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวอย่างแท้จริง
2. ศึกษารายละเอียดของเงินกู้แต่ละประเภท
สหกรณ์มีเงินกู้หลายประเภทให้สมาชิกเลือกใช้บริการตามความเหมาะสม ดังนั้นสมาชิกก่อน
ยื่นกู้ ควรศึกษารายละเอียดเงินกูแ้ ต่ละประเภท เพื่อให้การตัดสินใจยื่นกู้ของท่านตรงตามความ
ต้องการ และเหมาะสมกับแบบแผนการใช้จ่ายของท่านมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องจานวนงวดในการส่งชาระหนี้ เงินกู้แต่ละประเภทมีจานวน
งวดในการส่งชาระแตกต่างกัน ลองทาความเข้าใจและเลือกแบบเงินกู้ให้เหมาะสม เพื่อให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายและการชาระหนี้ได้แบบไม่
สะดุด ซึ่งรูปแบบเงินกู้แต่ละประเภทสมาชิกสามารถศึกษาได้จากแผ่นพับเงินกู(้ สีเขียว) หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่เงินกู้โดยตรงที่สานักงาน
3.เตรียมเอกสารสัญญาการกูใ้ ห้พร้อม
สิ่งสาคัญในการยื่นกู้ คือเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้ ที่ควรรอบคอบเป็นพิเศษ ทั้งนี้ขอแนะนาให้ทา่ นส่งเอกสารสัญญาการกูใ้ ห้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแต่เนิ่น ๆ จะทาให้ทา่ นส่งเอกสารสัญญาการกูท้ ี่ครบถ้วน ไม่ตกหล่น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
ทุกบ่ายวันอังคาร เอกสารจึงเป็นสิ่งจาเป็นอันดับแรกที่ต้องเตรียมตัวให้ดีเป็นพิเศษ โดยเอกสารประกอบที่ต้องยื่นพร้อมกับสัญญาการกู้ มีดังนี้
1.สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ยื่นกู้ และของผู้ค้าประกัน
2. สลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 3 เดือน)
3.พนักงานราชการ แนบสาเนาสัญญาจ้าง
4. ควบคุมบัญชีเงินเดือนให้สมดุล
รายรับรายจ่ายของท่านคือหนึ่งปัจจัยหลักทีม่ ีผลกับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้โดยตรง ดังนั้นการเตรียมบัญชีให้พร้อม ก็จะช่วยทาให้มีโอกาส
ในการได้รับการอนุมตั ิเงินกู้มากขึ้น ซึ่งการเตรียมบัญชี หมายถึงการควบคุมรายรับรายจ่ายของท่านให้สมดุลกัน แสดงว่าท่านมีศกั ยภาพมาก
พอที่จะชาระหนี้ได้ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้เงินของท่านให้พร้อมสาหรับในอีกหลายปีข้างหน้า ที่จะต้องผ่อนชาระในระยะยาว
5. เคลียร์หนี้เก่า
หากท่านมียอดหนีเ้ ก่าหรือกาลังผ่อนชาระหนี้ก้อนหนึ่งอยู่ การผ่อนชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนด ถือเป็นอีกส่วนสาคัญที่คณะกรรมการเงินกู้ จะ
พิจารณาในการอนุมัตเิ งินกู้ของท่าน เพราะการมีวินัยในการผ่อนชาระจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ท่านว่าสามารถผ่อนชาระเงินกู้ได้ตรงตาม
กาหนด และหากมียอดหนี้เก่าที่เป็นจานวนเงินไม่มาก ให้ปิดหนี้ให้หมด เพื่อรวมให้ภาระหนี้สินของท่านมีน้อยที่สุด
สาหรับท่านที่กาลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวกู้เงินกับสหกรณ์ เมื่อทราบวิธีการเตรียมตัวข้อมูลคร่าว ๆ กันไปแล้ว ก็อย่าลืมวางแผนให้
รอบคอบและลองทาตามวิธีการเหล่านี้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการยื่นกู้ และขอให้ทา่ นใช้จา่ ยอย่างเหมาะสมและสมดุล

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.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
1.น.ส.ไพจิตร มีสุนทร
ได้รับเงินสงเคราะห์
194,626 บาท
2.นายวิสันต์ วงษ์นาม
ได้รับเงินสงเคราะห์
194,580 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.
ทั้งหมด 4,239 คน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ข่าวดี โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจาปี 2557 กาลังจะเริ่มดาเนินการ ซึ่งในปีนี้มีวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบรับเข้าร่วม วิชาที่เปิดสอนได้แก่ การตกแต่งผ้าเช็ดมือ / การทาเทียน
หอม /ประดิษฐ์ผ้าขนหนูเป็นของชาร่วย/ ขนมจีบ-ปุยฝ้าย/ ของชาร่วยจากแป้งข้าวเหนียว สนใจติดตามอ่าน
รายละเอียดในวารสารรวงผึ้งฉบับต่อไป

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

7,073

ราย

7,302

ราย

จํานวนสมาชิกผูกูถึงสิ้นเดือนนี้

4,661

ราย

4,900

ราย

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว

1,882,502,500.00

บาท

2,033,269,870.00

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)

718,794.93

บาท

723,639.93

บาท

6,054,388.00

บาท

6,024,388.00

บาท

เงินรับฝากออมทรัพยทุกประเภท

1,937,635,037.07

บาท

2,260,012,179.44

บาท

ฝากประจํา
3.50 ตอป
เงินกูทุกประเภท
6.00 ตอป

ทุนดําเนินการทั้งหมด

4,559,009,293.47

บาท

4,998,217,526.39

บาท

55,297,794.32

บาท

60,636,186.83

บาท

ทุนสาธารณประโยชน
เงินรับฝากประจําทุกประเภท

กําไรสุทธิ

รายงานการจายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผูเสียชีวิต

สถาน
ภาพ

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

ตั้งแต 1 กันยายน 2554

เพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต

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

นางบังเอิญ คงสาคร นางบังเอิญ คงสาคร ตนเอง
นายวิสันต วงษนาม นายวิสันต วงษนาม ตนเอง
นางราตรี วงษนาม นายวิสันต วงษนาม คูสมรส

70,000.00

-

183,750.00

100,000.00

90,000.00

-

443,750.00

54,000.00

-

180,400.00

100,000.00

80,000.00

-

414,400.00

-

27,000.00

-

-

-

-

27,000.00

ตนเอง

40,000.00

-

200,000.00

100,000.00

60,000.00

-

400,000.00

-

-

-

-

-

-

-

นางวิมลนันท สิริเตโชพัฒน นางวิมลนันท สิริเตโชพัฒน

164,000.00

27,000.00

564,150.00 300,000.00 230,000.00

รายงานการจายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจํา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบํารุงขวัญสมาชิก

จํานวนราย
4
45

เงินชวยเหลือ
60,000.00
91,000.00

สรุปการอนุมัติการใหกูแกสมาชิกประจําเดือน เมษายน พ.ศ.2557
รวมเงินกูทุกประเภท 563 ราย อนุมัติกู 232,667,650.00 บาท คงเหลือจายจริง 93,937,133.50 บาท

- 1,285,150.00

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

525
790
965

บาท
บาท
บาท

