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ฉบับกุมภาพันธ์ 2559

วงเงินกู้ฉุกเฉินเงื่อนไขใหม่ ต้อนรับปีลิง
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 61 ได้มีมติกาหนดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหม่ ให้สมาชิกได้เลือกใช้บริการตามเงินได้รายเดือนของตน
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ดังนี้
เงื่อนไข 1. กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน+เงินวิทยฐานะ (สาหรับสมาชิกทั่วไป)
เงื่อนไข 2. กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน+เงินวิทยฐานะ สาหรับสมาชิกทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
ฌสอ.ฉช. หรือ สสอค.(ครูไทย) หรือ สส.ชสอ.(ชุมนุม) อย่างน้อย 2 สมาคม
เงื่อนไข 3. กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน+เงินวิทยฐานะ แต่ไม่เกิน สองแสนบาท สาหรับสมาชิกทีเ่ ป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ ฌสอ.ฉช. หรือ สสอค.(ครูไทย) หรือ สส.ชสอ.(ชุมนุม) อย่างน้อย 2 สมาคม
ในกรณีที่มเี หตุจาเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้กู้ได้มากกว่าสองแสนบาทแต่ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาท
เงื่อนไข 4. กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน+เงินวิทยฐานะ แต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท สาหรับสมาชิกทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจ ฌสอ.ฉช. หรือ สสอค.(ครูไทย) หรือ สส.ชสอ.(ชุมนุม) อย่างน้อย 2 สมาคม
วงเงินกู้ฉกุ เฉิน ตามเงื่อนไข ข้อ 1 – 4 ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุน้ ที่ผู้กู้มอี ยู่ในสหกรณ์ และหากสมาชิกกูเ้ งินสามัญ
โดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สามัญนี้รวมกับวงเงินกูฉ้ ุกเฉินตามข้อ 1-4 จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์

ข่าวดีสาหรับสมาชิก เพิ่มงวดเงินกู้สามัญ
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 61 ได้มีมติเพิ่มงวดเงินกู้สามัญดังนี้
ก.ไม่เกิน 300 งวด สาหรับข้าราชการประจาที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับเงินกู้
ข.ไม่เกิน 240 งวด สาหรับข้าราชการประจาที่มีอายุเกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับเงินกู้
ค.ไม่เกิน 360 งวด สาหรับข้าราชการบานาญ
ยกเว้นเงินกู้สามัญรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินที่มีจานวนไม่เกินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยูใ่ นสหกรณ์(กู้โดยให้หุ้นค้าประกัน) และไม่มี
เงินกู้ประเภทอื่น ผู้กู้จะส่งใช้กี่งวดก็ได้ แต่ละงวดจะต้องชาระเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือนของผู้กู้นั้น

เงินทองต้องวางแผน
เมื่อคนเราไม่มเี งินก็กลุ้ม ต้องพยายามทางานเก็บออมไว้จนมีเงินไว้ใช้ หรือเมื่อมีเงินก็ต้องกลุ้มต่อไปอีกว่า จะทาอย่างไรดีให้เงิน งอก
เงย และ เงินไม่ลดน้อยลงไปจากที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ดังนั้น ทุกอย่างจึงต้องการ “การวางแผน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วางแผนการเงิน ให้คนไม่มี
เป็นคนมี และ คนที่มใี ห้มีมากขึ้น แล้วทาไมเราถึงต้องวางแผนการเงิน หลายคนคงมีข้อสงสัยว่า เงินทองไม่เห็นต้องทาอะไรกับมันมากเลย
แค่หามาแล้วก็เก็บออมไว้เท่านั้น มองดูสมุดเงินฝากทุกวันว่าเงินยังอยู่ก็นา่ จะเพียงพอ แต่
หากพิจารณาดี ๆ แล้ว การคิดแค่นั้นคงไม่เพียงพอแน่ ๆ เพราะการทาอะไรสักอย่างเมื่อเรา
มีเป้าหมายทีต่ ้องการ ก็ต้องกาหนดกลยุทธ์ เมื่อได้กลยุทธ์ ก็ต้องวางแผนงานให้รอบคอบ
แล้วจึงนาแผนงานนั้นไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ นั้น ๆ เป็นระยะ ๆ ว่าแผนนั้นดีแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ต้องปรับให้ดีอยูเ่ สมอ ๆ ในวันนี้
เราจึงมาดูกันว่า เหตุอะไรที่จะต้องวางแผนการเงิน ดังนี้
เหตุผลข้อที่ 1 : เพื่อป้องกันตัวเองและครอบครัวจากความเสี่ยงทางการเงิน
ข้อเน้นคาว่า “ทางการเงิน” เพราะไม่มีใครสามารถป้องกันความเสี่ยงทุกๆอย่างทีเ่ ราต้องเผชิญในชีวิตได้ แต่เรามีหนทางที่เราสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินได้ ซึ่งความเสี่ยงทางเงินที่สาคัญๆ นั้นเกิดจาก การเกิดอุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่วย และความตาย ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีเ้ มื่อ
เกิดขึ้นจะสร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอย่างมาก
เหตุผลข้อที่ 2 : เพื่อที่จะปลดภาระหนีส้ ิน สาหรับบางคนแล้ว การไม่มีหนี้ถือเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะมีหลายๆคนทีม่ ีภาระ
หนี้สินอยู่หลายอย่าง เช่น ต้องผ่อนรถ ผ่อนบ้าน แถมยังมีหนี้บัตรเครดิตอีก ดังนั้นการไม่มีหนี้สินเลยถือเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่ง และยิ่งไป
กว่านั้นการที่จะมีเงินเก็บได้ยิ่งเป็นความสาเร็จที่สูงขึ้นไปอีก เพราะเขาสามารถเปลี่ยนสถานะตนเองจากคนที่มีหนีเ้ ป็นคนที่มเี งินเก็บได้ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มกี ารวางแผนที่ดี หลายคนคงเคยได้ยินคากล่าวทีว่ ่า เราอาจจะใช้เงินของคุณหมดไปก่อนที่เราจะแก่ตายนั่นก็หมายถึง
ว่า เงินที่เรามีอยู่นั้นไม่เพียงพอทีจ่ ะยังชีพไปตลอดชีวิต ดังนั้นเราจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้ไปตลอด
ชีวิต และมันจะไม่มีทางเป็นไปได้หากว่าเรายังมีภาระหนี้สินอยู่ ดังนั้นจะต้องวางแผนเพื่อที่จะกาจัดหนี้สินให้หมดไปก่อน
เหตุผลข้อที่ 3 : ต้องวางแผนเพราะเราจะมีชีวิตไปอีกยาวนาน ปัจจุบันคนไทยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับหลายสิบปีที่แล้ว
ด้วยเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทาให้มีการคาดการณ์วา่ ในอนาคตอายุเฉลี่ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก ที่ต้อง
กล่าวถึงอายุเฉลี่ยก็เพราะตัวเลขนี้มีส่วนสาคัญทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถประมาณการได้วา่ เราจะต้องมีเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอสาหรับใช้ไป
ตลอดชีวติ ยิ่งมีอายุเฉลี่ยมากขึ้น เราก็จะต้องใช้เงินมากขึ้น
เหตุผลข้อที่ 4 : เพราะจะต้องมีเงินเพือ่ ที่จะใช้จ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูบตุ ร หากเราทางานกินเงินเดือนไปเรื่อยๆ เช่น ปัจจุบันคุณมี
อายุ 30 ปี มีเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท ถ้าลองคิดง่ายๆโดยสมมุติวา่ เงินเดือนเราคงที่ไปตลอดชีวติ การทางานรวมๆแล้วเราจะหาเงินได้
ถึง 10 ล้านบาทเชียวล่ะ ซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดี แต่ที่จริงแล้วอาจไม่เป็นผลดีสาหรับบางคนก็ได้ ยิ่งสาหรับคนที่ได้เงินเดือนสูงๆ เขาอาจจะ
คิดว่าแต่ละเดือนก็หาเงินได้มากพอที่จะใช้จ่ายอยู่แล้ว ถึงเวลาจะใช้เงินก็มีเงินพอทุกทีไม่เคยขาดแคลนเงินในแต่ละเดือน จึงไม่คิดที่จะ
วางแผนใดๆเลย แต่สิ่งสาคัญไม่ได้อยู่ที่วา่ เราจะหาเงินได้มากน้อยแค่ไหน มันอยู่ที่วา่ เราสามารถเก็บเงินได้มากแค่ไหนต่างหาก เพราะเรามี
ค่าใช้จา่ ยสารพัด โดยเฉพาะคนทีมีครอบครัวแล้วก็คงจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับบุตรด้วย และจะรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดนัน้ เป็น
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับลูกๆ นั่นเอง ลองคิดดูก็ได้วา่ ตัง้ แต่ลูกเกิดอยู่ในท้องจนเรียนจบปริญญาตรี เราจะต้องใช้เงินจานวนเท่าไร
นี่เป็นเพียง 4 ข้อแรกเท่านั้นที่เป็นเหตุผลสาคัญ ๆ ที่เราต้องวางแผนการเงิน ไม่อยากให้อ่านแล้วคิดระแวงไปจนชีวติ ไม่เป็นสุข แต่เหตุผล
ดังกล่าวแค่เป็นแนวทางสาหรับใช้ประกอบการคิด เพื่อนาไปวางแผนการเงินของเราว่า เมื่อเราตั้งต้นว่าจะบริหารเงิน ให้เหมือนเช่นเดียวกับ
การที่เราต้องบริหารงานในความรับผิดชอบ หรือ บริหารคน ล้วนแล้วแต่เป็นทัง้ ศาสตร์ และ ศิลป์ ซึง่ ในแง่ของศาสตร์ ก็ต้องมีเหตุและผล
สนับสนุน ส่วนแง่ของศิลป์ ก็คือการทาอย่างไรให้ชีวติ ของเรามีความสุข อย่างพอเพียง ไม่มากหรือน้อยเกินไปบริหารเงินให้เก่งและดี ให้
เหมือนที่เราบริหารงานและคนที่เราทาอยูใ่ นทุกวันนี้ ก็น่าจะเป็นเรือ่ งที่ควรพิจารณาทาไม่ใช่หรือ
(ขอขอบคุณทีม่ า : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000049311)
(ขอขอบคุณทีม่ ารูปประกอบ : http://www.pitchformedia.com/)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิกประจาปี 2559

ช่วงเวลานี้ สมาชิกที่มาติดต่อธุระที่สานักงานสหกรณ์ จะพบเห็นภาพวาดสีน้าที่นามาจัดแสดงในสานักงาน หลายท่านอาจจะสงสัย ว่าศิลปิน
ท่านใดมาแสดงผลงานไว้ ผลงานทั้งหมดที่นามาจัดแสดงนั้นเป็นฝีมือการวาดของอาจารย์รักษา ปิยะพงษ์ สมาชิกบานาญ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่
จะสอนวาดภาพสีน้าให้แก่สมาชิกท่านอื่นที่สนใจ อยากเรียนกับอาจารย์รักษา อ่านตรงนี้ได้เลย
ในปีการเงิน 2559 สหกรณ์จัดอบรมการวาดภาพสีน้า วิทยากรอาจารย์รักษา ปิยะพงษ์
อบรมระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 (อบรม 5 วันเต็ม) ขอเฉพาะผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็ม
เวลาครบทั้ง 5 วัน สมาชิกที่สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่สานักงานสหกรณ์

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
1.นายสาโรช กฤษณชาญดี ได้รับเงินสงเคราะห์ 33,396 บาท
2.ร.ต.ต.วิชิตชัย กุญชรศิลป์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 33,350 บาท

เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี (เกิดปีพ.ศ.2489 เป็นต้นไป) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -29 กรกฎาคม 2559
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2559
1.นางบุญธรรม โคมเดือน
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นายมงคล บุญชู
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
3.นายพิพัฒน์ อยู่ตรีรักษ์
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,049 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 275,869 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.19 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2559
รุ่นอายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดพ.ศ.2509)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2559
1.นางบุญธรรม โคมเดือน ได้รับเงินสงเคราะห์
600,000 บาท
2.นายมงคล บุญชู
ได้รับเงินสงเคราะห์
600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 2,495 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 214,377ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ตอ่ ศพ 2.66 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2559
รุ่นอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดพ.ศ.2501 เป็นต้นไป)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
คณะผู้จัดทำ
นำยบัญชำ เกษมสุข

ที่ปรึกษำ
กองบรรณำธิกำร
นำยธงชัย นพฤทธิ์
นำยอัฐพล มำลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดำ
นำยวีระ กำญจนสำยทอง

นำยพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นำยเพทำย อมัตวะตะ
นำยสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยำ ต.วัฒนผล

สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2559
1.นายสาโรช กฤษณชาญดี ได้รับเงินสงเคราะห์
195,546 บาท
2.นายมงคล บุญชู
ได้รับเงินสงเคราะห์
195,500 บาท
3.ร.ต.ต.วิชิตชัย กุญชรศิลป์ ได้รับเงินสงเคราะห์
195,454 บาท
จานวนสมาชิก ฌสฉ.ฉช .ทั้งหมด 4,249 ราย
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 และ 2559
รายการ
มกราคม 2558
มกราคม 2559
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,426
4,943
2,153,001,170.00

179,892,149.03
6,560,700.00
3,848,800.00
1,487,469.93
5,824,388.00
2,491,471,334.50
5,059,816,241.06

26,726,877.96

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,533
4,875
2,305,334,200.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,998,409.93
6,375,013.00
2,807,899,112.93
5,420,271,935.81

25,328,195.38

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์ ATM
2.50
ฝากออมทรัพย์
2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25
ฝากประจา
3.50
เงินกู้ทุกประเภท
6.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
4
106

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
29,000.00
75,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 704 ราย อนุมัติกู้ 196,452,690.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 63,929,718.50 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
จ
านวนปี
ท
่
ี
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9) (ข้อ 10) เป็นสมาชิก จานวนปีที่
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นางบุญธรรม โคมเดือน นางบุญธรรม โคมเดือน ตนเอง 76,000.00
151,350.00 100,000.00 90,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

417,350.00

นางมาเรียม มูฮาหมัด นายดาวุธ มูฮาหมัด

คูส่ มรส

-

28,000.00

-

-

-

-

28,000.00

นายมงคล บุญชู
นางสุนิศา บุญชู

ตนเอง

56,000.00

-

200,000.00

100,000.00

80,000.00

-

436,000.00

คูส่ มรส

-

27,000.00

-

-

-

-

27,000.00

น.ส.จาลอง แย้มอุบล น.ส.จาลอง แย้มอุบล ตนเอง

82,000.00

-

132,350.00

100,000.00

100,000.00

-

414,350.00

นายมงคล บุญชู
นายมงคล บุญชู

นางสุรีย์พร กุญชรศิลป์ ร.ต.ต.วิชติ ชัย กุญชรศิลป์

คูส่ มรส

-

41,000.00

-

-

-

-

41,000.00

นางกัลยา กฤษณชาญดี นายสาโรช กฤษณชาญดี

คูส่ มรส

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

214,000.00

111,000.00

483,700.00

300,000.00

270,000.00

-

1,378,700.00

