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รายการ มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557

จำานวนสมาชิก (ราย) 1,485 1,521 1,546

	 -	สมาชิกปกติ 1,464 1,500 1,525

	 -	สมาชิกสมทบ 21 21 21

1. สินทรัพย์รวม 1,221,593,626.28 1,219,792,212.93 1,269,419,529.55 

	 1.1	สินทรัพย์หมุนเวียน 14,672,071.45 97,295,496.21 139,477,637.62 

	 1.2	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,106,921,554.83 1,122,496,716.72 1,129,941,891.93 

2. หนี้สินรวม 756,240,532.69 748,289,315.26 791,402,601.64 

	 2.1	หนี้สินหมุนเวียน 60,417,775.14 61,527,062.71 63,889,993.84 

	 2.2	หนี้สินไม่หมุนเวียน 695,822,757.55 686,762,252.55 727,512,607.80 

3. ทุนของสหกรณ์ 465,340,993.00 471,502,897.67 478,016,927.91 

	 3.1	ทุนเรือนหุ้น 426,888,460.00 430,208,010.00 433,888,470.00 

	 3.2	ทุนสำารอง 25,994,939.26 25,994,939.26 25,994,939.26 

	 3.3	ทุนสะสม 1,290,325.65 1,234,825.65 1,216,190.65 

	 3.4	กำาไรสุทธิ 11,167,268.68 14,065,122.79 16,917,328.00 

4. รายได้ 26,349,078.33 33,542,741.00 40,659,933.47 

	 4.1	รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 26,331,506.92 33,523,199.60 40,649,945.54 

	 4.2	รายได้อื่น	ๆ	 17,571.41 19,541.40 9,987.93 

5. ค่าใช้จ่าย 15,181,809.65 19,477,618.24 23,755,405.47 

	 5.1	ดอกเบี้ยจ่าย 11,848,693.86 14,966,274.44 18,843,707.07 

	 5.2	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,333,115.79 4,511,343.80 4,911,698.40 

ผลการดำาเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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	 สวัสดคีรับ	สมาชิก	สหกรณอ์อมทรัพย์เสมากาฬสินธุ	์จำากัด	พบกันคร้ังแรกครับ	กับวารสาร	ประจำาปี	2557	และพบกัน 

ครั้งแรกในตำาแหน่ง	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด	ซึ่งที่จริงกระผมได้คลุกคลีอยู่กับสหกรณ ์

ออมทรัพยเ์สมากาฬสนิธ์ุ	จำากัด	ตัง้แตยุ่คก่อตัง้เรื่อยมาเกือบจะ	20	ป	ีแลว้ครับ	ไดเ้หน็ความก้าวหนา้และความสำาเร็จหลาย	ๆ  

อย่างขององค์กรเรา	ซึ่งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแทนมวลสมาชิกทุกท่าน	ที่พวกเราได้มีโอกาสได้เห็นเจ้าของ	“สถาบันการเงิน”	

ที่มีความก้าวหน้าและมั่นคงแห่งหนึ่งครับ	ซึ่งเราจะต้องพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งครับ

 

	 ในสภาวการณป์จัจบุนั	สหกรณอ์อมทรัพย	์หลายแหง่ประสบกับปญัหา	ในเรื่องการบริหารจดัการจนทำาให้หลายแหง่ 

เกือบลม้ละลาย	ขาดความเชื่อถือทัง้จากมวลสมาชิกและสถาบันทางการเงินอื่นๆ	ซ่ึงทัง้หลายทัง้ปวงลว้นเกิดจากการบริหาร

งานภายในของสหกรณแ์หง่นัน้เอง	อาจทำาใหเ้ราพลอยไดรั้บผลกระทบบ้างแตก็่ถือว่านอ้ยมาก	กระผมขอเรียนว่าในการบริหาร 

จดัการของ	สหกรณอ์อมทรัพยเ์สมากาฬสินธุ	์จำากัด	ขอเรานัน้	เราเดนิไปข้างหนา้อยา่งมัน่คงจนไดรั้บการยกยอ่งชมเชย		ทัง้จาก 

มวลสมาชิกและสหกรณก์ารเงินอื่นๆ	ทียั่งคงเครดติของเราไว้ในระดบัทีส่งูยิง่	ทัง้นีสื้บเนื่องจากเรายดึมัน่ในกฎหมาย	ข้อบงัคบั 

และระเบียบต่างๆ	สิ่งที่สำาคัญที่อยากจะเรียน	คือ	เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกท่าน	ที่จะต้องร่วมกันสร้างองค์กรพวกเราให้มี

ความเข้มแข็ง	ความมัง่คัง่จะกลบัคนืสู่สมาชิกทกุคนครับ	กระผมและคณะกรรมการดำาเนนิการขออาสาทำาหนา้ที่ใหด้ทีีสุ่ดครับ 

	 สุดทา้ยอยากจะขอฝากไปยงัสมาชิกทกุท่านครับ	เรื่องการออมซ่ึงเปน็ส่ิงสำาคญัทีส่ดุทีจ่ะสร้างความมัง่คัง่ใหกั้บสมาชิก 

อยากเชิญชวนทกุๆ	ทา่นได้ ใช้บริการฝากเงนิกับทางสหกรณอ์อมทรัพย์เสมากาฬสินธุ	์จำากัด	ของพวกเรา	ซ่ึงมอีตัราดอกเบีย้

สูงกว่าธนาคารทัว่ไป	ขอให้สมาชิกทกุทา่นโชคดคีรับ	และทีส่ำาคญัสหกรณอ์อมทรัพยเ์สมากาฬสินธุ	์จำากัด	ขอมสีว่นร่วมในการ 

รับเปิดเทอมใหม่ของลูกๆ	สมาชิกทุกท่านครับ

	นายสุรปรีชา		ลาภบุญเรือง

	ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด

สารจากประธานกรรมการ
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ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

ที่ปรึกษา

1.	 นายประยงค์	โมคภา	 	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์					

2.	 ดร.ชนาธิป	สำาเริง	 	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	1

3.	 นายวันชาติ	บัวสิงห์	 	 รักษาการแทน		ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

	 	 	 กาฬสินธุ์	เขต	2	

4.	 นายครรชิต	วรรณชา	 	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	3

5.	 นายมรกต	กลัดสอาด	 	 รักษาการแทน	ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	24

ที่ปรึกษาพิเศษ   

6.	 นายสมัคร	เยาว์กร	 	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

	 	 	 ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

7.	 นายเสน่ห์	คำาสมหมาย	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์			

8.	 นายประวีณ	จำาเริญสาร	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์     

 

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 20  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

1.	 นายสุรปรีชา	ลาภบุญเรือง	 	 ประธานกรรมการ

2.	 นายขจัด	สุวรรณสังข์	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	1

3.	 นายสมบัติ	คุ้มครอง	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	2

4.	 นางศิริพร	พิมพะนิตย์	 	 กรรมการ

5.	 นายทักษิณ	ทักษิมา	 	 กรรมการ

6.	 นายวันประการณ์	กาญจันดา	 	 กรรมการ

7.	 นายศุภชาติ	ชารีรักษ์	 	 กรรมการ

8.	 นายสุพัฒน์	บุตรดีภักดิ์	 	 กรรมการ

9.	 นายกริชต์จอมพล	ภูจอมจิตฆ์	 	 กรรมการ

10.	 นายวินัย	ภูสง่า	 	 กรรมการ

11.	 นายสิทธิชัย	โภคาทรัพย์	 	 กรรมการ

12.	 นางเสาวรัตน์	อุดรพิมพ์	 	 กรรมการ

13.	 นายสมเกียรติ	คุ้มนายอ	 	 กรรมการ

14.	 นายสมชาย	เชาว์พานิช	 	 กรรมการและเหรัญญิก

15.	 นายชัยชนะ	ทองจรัส	 	 กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.	 นางจริยา	วัลลานนท์	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	ตำาแหน่งที่	1		

2.	 นางสาวอรอนงค์	รุทเทวิน	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	ตำาแหน่งที่	2		

คณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

1.	 นางชฎาพร	บุญฤทธิ์	 	 ผู้จัดการ									

2.	 นางพิราวรรณ์	ภูยาดาว	 	 รองผู้จัดการ

3.	 นางจิระนันท์	ขจรปัญญาไพศาล	 	 หัวหน้าฝ่ายการเงิน	 																								

4.	 นางเอื้อการย์	ลาภบุญเรือง	 	 หัวหน้าฝ่ายบัญชี		

5.	 นายจตุพล	ภูอินนา	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่	และวัสดุสำานักงานฯ

6.	 นางสาวสุภาพร	สุวรรณรักษ์	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

7.	 นายพงษ์พันธ์	ลาดพลแสน	 	 เจ้าหน้าที่ทั่วไป

8.	 นายสันติ	นาชัยพลอย	 	 พนักงานขับรถ

แนะนำา ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 20 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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	 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2523	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2536 

กำาหนดให้มีสำานักงานสามัญศึกษาจังหวัด	 สำานักงานสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร	 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา	 สังกัด 

กรมสามัญศึกษา	 สำานักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์	 มี	 นายสมคิด	 คมคาย	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสามัญศึกษา 

จังหวัด	 คนแรก	 ได้มีแนวคิดที่จะรวมคนสังกัดสำานักงานสามัญศึกษาจังหวัดตั้งสหกรณ์ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ	 คือ	

เพื่อนำารายได้จากกำาไรส่วนหนึ่ง	 สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นแหล่งทุนของครู	 ลูกจ้าง	 ในโรงเรียนสังกัด 

กรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์	จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์	จำากัด	มีการประชุมคณะผู้ก่อการ 

ในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2537	ณ	ห้องประชุมคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์		มีสมาชิกร่วมลงชื่อจัดตั้ง	50	คน	มีมติตั้งชื่อสหกรณ์

โดยมชีื่อว่า	“สหกรณอ์อมทรัพยส์ามญัศกึษาจงัหวัดกาฬสินธุ	์จำากัด”	ทีต่ัง้สำานกังาน	สำานกังานสามญัศกึษาจงัหวัดกาฬสินธุ	์	

อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม	ถนนสนามบิน	ตำาบลกาฬสินธ์ุ	อำาเภอเมอืง	จงัหวัดกาฬสินธุ	์มทีอ้งทีด่ำาเนนิการ 

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์		

	 วันที่	10	มิถุนายน	2537	ได้รับอนุญาตจดทะเบียนสหกรณ์	ตามใบสำาคัญที่	อ.041937	เลขที่ข้อบังคับที่	อ.063437

รายการจัดตั้งสหกรณ์

 1. ชื่อและที่ตั้งสหกรณ์  

	 	 ชื่อ	สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์	จำากัด	ที่ตั้งสำานักงาน	สหกรณ์สามัญศึกษากาฬสินธุ์	จำากัด  

	 	 อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม	ถนนสนามบิน	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	46000

 2. สมาชิก

	 	 สมาชิกเมื่อแรกตั้ง	100	คน

 3. ค่าหุ้น

	 	 ทุนเรือนหุ้นไม่จำากัดจำานวน	 มูลค่าหุ้นๆ	 ละ	 10	 บาท	 สมาชิกเมื่อแรกตั้ง	 100	 คน	 ถือหุ้นคร้ังแรก	 5,450	 หุ้น 

	 	 รวมเป็นทุนค่าหุ้น	54,500	บาท

  ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษา

	 	 ได้ยกเลิกกรมสามัญ	และ	สปช.	ดังนั้น	ในการประชุมสามัญประจำาปี	2546	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2546	ได้แก้ไข 

ข้อบังคับโดยให้ยกเลิกข้อความที่กำาหนดในข้อ	 1	 ข้อบังคับ	 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์	 จำากัด 

เลขทะเบียน	อ.	077243	เสียทั้งหมด	และให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

	 	 โดยเปลี่ยนช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์	 จำากัด	 เปลี่ยนเป็น	 “สหกรณ์ออมทรัพย์

เสมากาฬสินธ์ุ จำากัด”	 โดยทั้งนี้สหกรณ์ได้เปิดรับสมาชิกจากสังกัด	 สปช.เดิมด้วย	 ปัจจุบัน	 ที่ตั้งสำานักงาน	 เลขที่	 22	 

ถนนบายพาส-สงเปลือย	ตำาบลกาฬสินธุ์	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	46000

ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ร้อยละ	8.50	/	ปี

งวดการส่งชำาระ	12	งวด	 

กู้ได้ไม่เกิน	200,000	บาท 

เงินกู้เพื่อการศึกษา  

ร้อยละ	8.50	/	ปี	 

งวดการส่งชำาระ	60	งวด	 

กู้ได้ไม่เกิน	200,000	บาท

เงินกู้สามัญ  

ร้อยละ	8.50	/	ปี	 

งวดการส่งชำาระ	200	งวด	 

กู้ได้ไม่เกิน	2,500,000	บาท

คำาเตือนสำาหรับผู้ค้ำาประกันเงินกู้

	 ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ำาประกัน	 ผู้ค้ำาประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำาประกันให้เข้าใจ 

โดยชัดเจน	 หากผู้ค้ำาประกันมีข้อสงสัยใดๆ	 ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทำาสัญญาค้ำาประกันการที่ผู้ค้ำาประกันลงนามในสัญญา 

ค้ำาประกันกับ	สหกรณ์	เพื่อค้ำาประกันหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน	ซึ่งผู้ค้ำาประกันมีความรับผิดต่อผู้กู้ ในสาระสำาคัญ	ดังนี้

	 1.	ผู้ค้ำาประกันจะต้องรับผิดอย่างจำากัดไม่เกินวงเงินตามที่กำาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน

	 2.	ผูค้้ำาประกันจะรับผดิตอ่ผู้ ให้กู้ภายในวงเงนิทีผู่กู้้	คา้งชำาระกับผู้ ใหกู้้ตามสญัญากู้ยมืเงนิและอาจตอ้งรับผดิชอบใช้ดอกเบีย้

หรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ	อีกด้วย

	 3.	ผู้ค้ำาประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

	 4.	ผู้ค้ำาประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้

	 5.	เมื่อผูกู้้ผดินัดชำาระหนี	้ผู้ ใหกู้้มสิีทธิเ์รียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้้ำาประกันชำาระหนีท้ัง้หมดทีผู่กู้้คา้งชำาระ	โดยผู้ ใหกู้้ไมจ่ำาเปน็

ต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน

	 6.	เป็นสัญญาค้ำาประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จำากัดเวลาที่ผู้ค้ำาประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้

	 7.	ผู้ค้ำาประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้

 นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ำาประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ 

 ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาค้ำาประกัน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้   



6 วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ ์จำากัด

ประชาสัมพันธ์จาก

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย”
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ประกาศ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เรื่อง รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ ประเภทบุตรสมาชิกสามัญ สำาหรับปีบัญชี 2557

	 โดยขอเสนอของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2556	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2557	 ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการในคราว 

ประชุมครั้งที่	 1/	 2557	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2557	 เห็นชอบให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	

ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ	(บุตรสมาชิกสามัญ)	สำาหรับปี	บัญชี	2557	ไว้ดังนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสมทบ (บุตรสมาชิก สสอค.สามัญ) 

		 	 (1)	เป็น	บุตร	ของสมาชิก	สสอค.	ประเภทสามัญ	

		 	 (2)	อายุไม่เกิน	50	ปี	นับตามปีปฏิทิน	(ไม่เกิดก่อน	ปี	2507)	

  2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประกอบด้วย สำาเนาเอกสารต่อไปนี้ อย่างละ 2 ฉบับ 

		 	 2.1	บัตรประจำาตัวข้าราชการ	หรือสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	

		 	 2.2	ทะเบียนบ้าน	

		 	 2.3	ใบสำาคัญแสดงการทะเบียนสมรส	(ถ้ามี)	

	 	 2.4	แบบ	ค.ร.2	กรณีผู้ที่ขอใช้	คำานำาหน้านาม	“นางสาว”	หรือใช้นามสกุลเดิม	

		 	 2.5	ใบสำาคัญการเปลียนชื่อ	–	สกุล	จำานวน	2	ฉบับ	(ถ้ามี)	

	 	 2.6	ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)	อายุไม่เกิน	30	วัน	

  3. การรับสมัคร 

   3.1 กำาหนดระยะเวลายืนใบสมัคร	และสถานทีรับสมัคร	ดังนี้

	 	 (1)	กำาหนดช่วงเวลารับสมัคร	ระหว่างเดือน	พฤษภาคม	ถึงเดือน	ธันวาคม	2557	

	 	 (2) สถานที่รับสมัคร ดังนี้

		 	 	 ก.	ศูนย์ประสานงาน	สสอค.	ณ	สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิก	หรือ	

		 	 	 ข.	สมัครตรงได้ที่	สำานักงาน	สสอค.	

    *สำานักงาน สสอค.	ชั้น	5	อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	(ชสอ.)																																																					

	 	 เลขที่	199	หมู่	2	ถนนนครอินทร์	ตำาบลบางสีทอง	อำาเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11130	

    *หน่วยบริการเคลื่อนที่ สสอค. (รถโมบาย สสอค.) ดังนี้

		 	 	 1.ตามกำาหนดการที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า	เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

		 	 	 2.	ตามการร้องขอของสมาชิกหรือหน่วยงานของสมาชิก	

	 	 3.2	ยืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่	สสอค.	กำาหนด	และชำาระเงิน	ดังนี้

		 	 (1)	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	20	บาท	

		 	 (2)	ค่าบำารุงรายปี	20	บาท	และ		 	 	 	 รวมทั้งสิ้น 4,440 บาท 

		 	 (3)	เงินสงเคราะห์	(ล่วงหน้า)	4,400	บาท	ลำาดับที่				

 4. กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงานการรับสมัครสมาชิกสำาหรับศูนย์ประสานงาน ในรอบเดือน รายละเอียดดังต่อไปน้ี

     ลำาดับ รายการ ระยะเวลาดำาเนินการ 

	 	 1.	รับสมัครสมาชิก	รับเงินค่าสมัคร	ค่าบำารุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	วันที่	1	ถึง	วันสิ้นเดือน	

	 	 2.	ตรวจสอบหลักฐาน	และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	วันที่	1	ถึง	วันสิ้นเดือน	

	 	 3.	บันทึกข้อมูลรายบุคคลลงโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์	วันที่	1	ถึง	วันสิ้นเดือน	

	 	 4.	ศูนย์ฯ	ประชุม	พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเบื่องต้นของผู้สมัคร	เดือนก่อน	ระหว่างวันที่	10	-	15	

	 	 5.	ศูนย์ฯ	ยืนยันข้อมูลของสมาชิกที่สมัคร	เดือนก่อน	ทาง	ftsc.coop1@gmail.com	

 5. การโอนเงินสงเคราะห์ และค่าบำารุง ให้สมาคม ดำาเนินการได้ดังนี้

		 	 5.1	ระบชุื่อศูนยป์ระสานงานผู้โอน	และดำาเนนิการโอนเงินเข้าบญัชี	“สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิชมุนุมสหกรณ์ 

 ออมทรัพย์ครูไทย”	เลขที่	บัญชี	596-0-124-46-7	ธนาคารกรุงไทย	เพชรเกษม	81	

		 	 5.2	ส่งสำาเนารายการโอนเงินทาง	Fax	02-4961137-8	หรือ	ทาง	E-mail:	ftsc.coop1@gmail.com	

 6. การรับรู้การคงสภาพสมาชิก 

	 	 6.1	สมาคมจะรับรู้การเป็นสมาชิกนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับชำาระเงินค่าสมัคร

	 และเงิน	สงเคราะห์	ล่วงหน้า	ค่าบำารุงรายปี	ตามอัตราที่สมาคมกำาหนดแล้ว	

	 	 6.2	สมาคมจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกทางเวปไซต์	  

	 http:/www.thaiftsc.com	และส่งให้ศูนย์ประสานงานทาง	E-mail	ของศูนย์ประสานงาน
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เก็บมาฝาก 

 13 วิธีฝากเงินให้ปลอดภัย

	 จากที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ลดวงเงินคุ้มครองจากการคุ้มครองเต็มจำานวนมาเป็น	 50	 ล้านบาทในวันที่ 

11	สิงหาคม	2554	จนถึง	11	สิงหาคม	2555	และจะคุม้ครองสูงสุดไมเ่กิน	1	ลา้นบาทตอ่ผูฝ้าก	1	ราย	ตอ่	1	สถาบนัการเงนิ 

ตั้งแต่วันที่	11	มีนาคม	2555	เป็นการกระตุ้นให้ผู้ฝากเงินมีความระมัดระวังในการฝากเงิน	และหันมาดูแลให้ความสำาคัญ 

กับการบริหารเงินของตนเองมากย่ิงข้ึน	 และเบนความสนใจมาสู่ช่องทางการออมช่องทางอื่นๆ	 ทั้งนี้ผู้ฝากต้องตรวจสอบ 

ตนเองด้วยว่าเป็นผู้รับความเสี่ยงในการลงทุนได้ ในระดับใดบ้าง		ซึ่งได้เคยมีแบบทอสอบวัดระดับความเสี่ยงในการลงทุน

ไว้ ในข่าวสหกรณ์ฯ	หลายฉบับก่อน

	 ฉบับนี้ดิฉันมีช่องทางการฝากเงิน	13	วิธีที่ปลอดภัยมาฝาก	เพื่อเป็นแนวทางการออมเงินของท่านผู้อ่านทั้งหลาย		

เริ่มกันเลยที่

	 1.	 พันธบตัรรัฐบาล	เปน็สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งต่ำา	เหมาะสำาหรับผูท้ีรั่บความเส่ียงไดน้อ้ย	ตอ้งการรายได ้

ประจำาจากดอกเบี้ย	และมีรัฐบาลเป็นประกัน	เมื่อมีความเสี่ยงต่ำา	ผลการตอบแทนก็ย่อมต้องต่ำาไปด้วย

	 2.	 เงินฝาก	 เมื่อมีการคุ้มครองเงินฝากที่จำากัดวงเงิน	 เงินฝากก็เร่ิมมีความเส่ียง	 แต่ยังเป็นความเส่ียงที่ต่ำาอยู่ 

แต่ต้องพิจารณาสถาบันการเงิน	โดยดูจากอันดับเรตติ้งความมั่นคงทางการเงิน	และนโยบายในการบริหารจัดการ

	 3.	 สลากออมทรัพย์	 มีความเส่ียงต่ำา	 เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการรับความเส่ียง	 แต่ชอบลุ้นเงินรางวัลและมีรัฐบาล 

เป็นประกัน

	 4.	 ประกันชีวิต	การประกันชีวิตมีความเสี่ยงต่ำา	เป็นการออมบวกการคุ้มครองชีวิต	ได้ประโยชน์ทางการลดหย่อน

ภาษี	 เนื่องจากผลตอบแทนประกันชีวิตบางแบบคล้ายกับเงินฝากประจำา	 เช่น	 จ่ายเบ้ียคร้ังเดียวแล้วรอรับผลตอบแทน 

ใน	10	ปี	การเลือกซื้อประกันควรเลือกดูจากความมั่นคงของบริษัท	แล้วเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน

	 5.	 ตัว๋แลกเงนิ	เหมาะสำาหรับความเส่ียงไดป้านกลาง	ใหพิ้จารณาจากผูอ้อกตัว๋เป็นหลกัดผูลตอบแทน	ขนาดวงเงิน

ซื้อขั้นต่ำา

	 6.	 กองทนุรวมตลาดเงินในประเทศ	เหมาะสำาหรับความเสีย่งไดป้านกลาง	และเพื่อการสำารองสภาพคลอ่ง	โดยพจิารณา 

กองทุนดังกล่าวลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด	ทำาเลที่ตั้ง	ต่อมาให้พิจารณาที่กระแสได้ค่าเช่า

	 7.	 กองทนุรวมตราสารหนี	้เหมาะสำาหรับผูรั้บความเสีย่งไดป้านกลาง	โดยรู้ว่ากองทนุแตล่ะกองทนุในสินทรัพย์ใด	

ถ้าไม่ชอบใจสินทรัพย์นั้น	ก็ไม่ต้องลงทุน	เพราะกองทุนลงทุนได้ตั้งแต่	หุ้น	พันธบัตร	ตราสารหนี้หรือกองทุนแบบผสม

	 8.	 หุ้นกู้เอกชน	เหมาะสำาหรับผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง	และต้องการรายได้ประจำาจากดอกเบี้ยสำาหรับผู้ลงทุน 

อาจขยับมารับความเสี่ยงมากขึ้น	ได้แก่	หุ้นกู้	หลักในการพิจารณาคือผู้ออกเป็นใคร	อันดับ	เรตติ้ง	ซึ่งจะมีสถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือเป็นผู้บอก	โดยเรตติ้งที่ถือว่าดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.) 

ได้แก่	 BBB,	 A,	 AA	 และ	 AAA	 นอกจากอันดับเรตติ้งแล้วให้พิจารณาที่อายุหุ้นกู้	 แล้วสำารวจเงินที่มีว่าลงทุนได้ส้ัน 

หรือยาว	รวมไปถึงให้มองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย	หากเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น	แล้วมีหุ้นระยะยาวมาเสนอ	โดยให้ดอกเบี้ย 

ขั้นต่ำา	 ก็ยังไม่น่าสนใจ	 แต่หากเป็นหุ้นกู้ระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได	 หากเฉลี่ยแล้วได้ผลตอบแทนที่ต้องการ 

ก็น่าจะพิจารณาลงทุน
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	 9.	 ที่ดิน	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อและรายได้ประจำา 

จากเงินปันผล	การลงทุนที่ดินพิจารณาได้	2	ด้าน	คือทรัพย์สินกับราคา	เพราะที่ดินเองไม่ได้หายไปไหน	ราคาอาจเพิ่มขึ้น

หรือลดลง	แต่ความเสี่ยงที่ตามมาคือการขาดสภาพคล่อง	เมื่อต้องการเงิน	ที่ดิน	ไม่สามารถออกได้ทันที

	 10.	กองทุนรวมตลาดหุ้น	เหมาะสำาหรับผู้รับความเสี่ยงได้มาก	และต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ

	 11.	หุ้น	 เหมาะสำาหรับผู้รับความเส่ียงได้มาก	 และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้	 รวมถึงติดตามความ 

เคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้น	 ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีความชำานาญควรลงทุนผ่านกองทุนรวมเพราะการลงทุน 

ในหุ้นตอ้งมคีวามเข้าใจละมเีวลาพอ	โดยหลกัของการเลอืกหุน้	ให้เลอืกหุน้ทีช่อบ	มคีวามเข้าใจในหุน้ตวันัน้	ทัง้หุน้ทีม่ปัีจจยั 

พ้ืนฐานด	ีหุน้ทีจ่า่ยเงินปนัผลเสมอ	ทัง้นี	้ตอ้งตดิตามความเคลื่อนไหวทัง้ในดา้นภาวะเศรษฐกิจ	กระแสเงนิไหลจากตา่งประเทศ 

ปัจจัยทางการเมือง	เป็นต้น

	 12.	ทองคำาแท่ง	 เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ	 แต่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากหุ้น 

โดยก่อนลงทุนต้องศึกษาหาข้อมูลทำาความเข้าใจ	ต้องจัดสรรเงิน	ไม่ควรนำาเงินทั้งหมดมาลงทุนเพาะมีโอกาสขาดทุนได้

	 13.	อนุพันธ์	 เหมาะสำาหรับผู้รับความเส่ียงได้สูงมาก	 มีความรู้เก่ียวกับการลงทุนและติดตามความเคลื่อนไหว 

ของตลาดทุนต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	เพราะเป็นการลงทนที่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ	แม้มีโอกาสที่จะได้ผลกำาไรสูง	แต่มีโอกาสที่

จะกระทบเงนิตน้	และเกินเงินตน้ก็ม	ีการลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทนีต้อ้งเปน็เงนิทีล่งทนุไดย้าวเพียงพอ	เพราะหากเกิดการ 

ลงทุนก็สามารถรับรองได้

	 ข้อมูลข้างต้นนี้สามารถตอบโจทย์การลงทุนของท่านผู้อ่านได้พอสมควรนะคะ	 	 ก่อนจากกันขอจบด้วยประโยคฮิต 

ที่ว่า	“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

*เรียบเรียงจาก คอลัมน์ Cover Story นิตยสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554*
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ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556  

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด วันที่ 21 ธันวาคม 2556
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โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด ปี 2557

ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2557 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
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ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 วันที่ 26 เมษายน 2557

สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ อ.น.ร. @ม.ก.ส.  @สอ.สม.กส. 


