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 สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับกับขาวสารสหกรณ ฉบับที่ 3 ของป 2561 ซึ่งเปนฉบับ

ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ซึ่งผมเองก็จะนำเอาขอมูลขาวสารในชวงเวลาที่ผานมานำมาเลาใหทุกทานไดรับทราบกัน 

พอสังเขป สำหรับเรื่องราวที่นาสนใจและมีสวนเกี่ยวของกับสมาชิกทุกทานนะครับ 

 เรื่องแรกที่อยากจะแจงใหทุกทานไดทราบกันก็คือโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณไดทำมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของสมาชิกที่อยูในสวนของสายงานกิจการสาขา สำหรับในชวงของเดือนพฤษภาคมที่

ผานมาทางสหกรณก็ไดจัดโครงการดังกลาวใหกับสมาชิกในสายงานกิจการสาขา 4 เมื่อ 12-13 พ.ค. 61 ที่จังหวัดรอยเอ็ด และสายงาน

กิจการสาขา 6 เมื่อ 28-29 เมษายน 2561 ที่จังหวัดตรัง ซึ่งก็ไดดำเนินการไปเปนที่เรียบรอย และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเพื่อน

สมาชิกสหกรณในเขตพื้นที่นั้นๆ ที่เสียสละเวลาในวันหยุดมารวมสัมมนากันอยางพรอมเพรียง ซึ่งผมเองก็ไดมีโอกาสไดไปรวมในการ

สัมมนาดังกลาวที่จังหวัดรอยเอ็ดดวย และไดเคยเขารวมสัมมนากับสมาชิกในเขตพื้นที่สายกิจการสาขาอื่นๆ มาแลวหลายครั้ง จากการ 

จัดใหมีโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณออมสิน นับวามีประโยชนเปนอยางยื่งกับสมาชิกสหกรณ ทำใหสมาชิกไดรับทราบประวัติความเปน

มาของสหกรณออมสิน ไดพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการดำเนินการ ไดรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ ตลอดจนความเจริญเติบโต

ความกาวหนาของสหกรณในรอบปที่ผานมาวาเปนอยางไร และที่สำคัญก็คือสมาชิกจะไดรับทราบถึงสวัสดิการตางๆ ที่สมาชิกสามารถที่จะ

ไดรับจากสหกรณ ซึ่งผมเชื่อวาสมาชิกหลายๆทานไมทราบมากอนเลยวามีสวัสดิการในเรื่องตางๆดวยซ้ำ เพราะจากการที่เห็นสมาชิกที่เขา

รวมสัมมนาหลายๆทานใหความสนใจและมีขอสงสัยสอบถามกันมากพอสมควร ไมวาในเรื่องของการเปนสมาชิกอยางตอเนื่องครบ 25 ป 

30 ป และ 40 ป สหกรณจะจายเงินใหกับสมาชิกทานละ 5,000 บาท (สหกรณจะจายเมื่อครบ 25 ป 5,000.- บาท และจายเพิ่มใหอีก 

5,000.- บาท เมื่อเปนสมาชิกครบ 30 ป จะจายทุก 5 ปจนถึง 40 ป) รวมทั้งในเรื่องของทุนสาธารณะประโยชนตางๆ เชน ทุนสงเสริมการ

ศึกษาบุตรของสมาชิก ทุนสาธารณะประโยชนเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่ประสบวินาศภัย หรือกรณีสมาชิกเสียชีวิต(ทั้งเสียชีวิตปกติและ

อุบัติเหตุหรือทุพพลภาพ) นอกจากนี้แลวยังไดมีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นสอบถามและใหขอเสนอแนะตางๆ ในสวนที่

เกี่ยวของของสหกรณกับคณะกรรมการ เพื่อที่จะไดนำไปใชเปนขอมูลในการนำไปพัฒนาปรับปรุงแกไข เพื่อความกาวหนาของสหกรณ

ออมสิน ซึ่งสหกรณเองก็เปนของสมาชิกทุกคนครับ อีกเรื่องที่จะไมกลาวถึงไมไดนั้นก็คือเรื่องของ Applicationของสหกรณออมสิน 

เนื่องจากหัวขอเรื่องสัมมนาในป 2561เราใชชื่อหัวขอ “สหกรณยุคดิจิทัล” ซึ่งสมาชิกทุกคนที่มีสมารทโฟนสามารถโหลด Application  

ใชงานได และยอมรับวาเกิดความสะดวกสบายจริง ซึ่งคาดวาในปนี้จะมีการเปดใชระบบเงินกูออนไลนอยางแนนอนครับ และเชื่อวาจะยังมี

การนำเอาเทคโนโลยีดาน Social มาใชกับสหกรณออมสินเพื่อใหเกิดประโยชน และความสะดวกสบายใหกับสมาชิกในการใชบริการกับ

สหกรณอีกในหลายๆเรื่องครับรับรองได 

 ทีนี้มาพูดถึงขาวสารสหกรณในฉบับนี้กันบางครับ ฉบับนี้ไดมีการปรับเนื้อหาบางหัวขอใหเหมาะสมกับรูปเลมใหมากที่สุด โดย 

มุงหวังถึงเนื้อหาที่เปนประโยชนกับสมาชิกเปนที่ตั้ง โดยไดนำเอาบทความตางๆที่เกี่ยวของและมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิก อาทิเชน 

การออมเงินอยางไรที่เปนประโยชน ตลอดจนความหมายของคำตางๆในสวนที่เกี่ยวของ และสมาชิกควรรับรูหรือรับทราบอยางเชนในเรื่อง

ของการถือหุน การชำระคาหุนรายเดือน การงดชำระคาหุนรายเดือน และที่สำคัญก็มีประกาศตางๆ ที่สำคัญที่สมาชิกควรทราบ เชน  

การหักชำระเงินกูฉุกเฉินในปจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนใหม โครงการปฏิบัติธรรมเจริญปญญาวันอาสาฬหบูชา ซึ่งจะจัดในวันที่ 27-28 

กรกฏาคม 2561 นี้ และอีกเรื่องที่ผมเลาในตอนตนวาตอไปจะมีเงินกูออนไลน ซึ่งนาจะเริ่มใชไดภายในปนี้ รวมทั้งภาพขาวกิจกรรมตางๆ

ของสหกรณ ซึ่งสมาชิกทุกทานสามารถติดตามไดจากขาวสารสหกรณฉบับนี้ และเชนเคยทานที่พอจะทราบหรือไดรับรูเรื่องราวตางๆ ของ

สหกรณออมสินทั้งจากวารสารฉบับนี้หรือจะเปนจากชองทางตางๆ ของสหกรณ เชน FACEBOOk  LINEหรือ WEBSITE ของสหกรณ

ออมสินก็อยาลืมชวยเหลือชี้แจงหรือบอกตอใหกับเพื่อนสมาชิกในหนวยงานหรือคนที่ทานรูจัก เพื่อรับทราบกันอยางทั่วถึงดวยนะครับ 

สำหรับฉบับนี้ขอกลาวคำวา สวัสดี มีความสุข เฮงๆ รวยๆ เจริญๆ กันทั่วหนาถวนทั่วทุกทานนะครับ   
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 มนุษยเงินเดือนมีเวลาทำงานที่แนนอน  เวลาทำงานถือเปนเวลาสวนใหญของชีวิต หากเวลาที่วางเวนจากการทำงานเราไมเอาไปใช

ทำกิจกรรมอะไรที่ตองสิ้นเปลืองเงินทองมากนัก ก็แทบจะมั่นใจไดวาเงินเดือนถูกแบงเก็บหอมรอมริบเพื่อรอคำวารวยไดแบบสบายดวยขอดีที่

ไมนอยของมนุษยเงินเดือนก็เลยทำใหไมเขาใจวาทำไมเราถึงจะมีโอกาสรวยไมได เราอาจตองหันกลับมาทบทวนวาที่เราทำไมไดเปนเพราะ

นิสัยบางอยางของเรารึเปลา ไมไดเกี่ยวกับวาเราจะเปนมนุษยเงินเดือนหรือทำอาชีพอะไร อยางคนที่ไมระวังเรื่องใชจาย คิดแตจะสรางหนี้ 

เอาเงินในอนาคตมาใช ไมจำเปนวาจะตองเปนมนุษยเงินเดือนหรอก ตอใหทำอาชีพอะไร โอกาสรวยก็ตองบอกวายากมากดังนั้นอยาเอาอาชีพ

มาเปนคำแกตัวหรือขออางเพื่อไมวางแผน ไมเก็บเงิน หรือไมลงทุน เงินเดือนประจำและสม่ำเสมอของมนุษยเงินเดือน ถาฝากธนาคารหรือ

ลงทุนดี ๆ ใหเงินทำงานแทนเรา วันหนึ่งเราจะมีเงินกอนเหมือนคนอื่น ๆ ไดแนนอน 

พลังของดอกเบี้ยทบตน เงินเมื่อเก็บและนำไปฝากธนาคารหรือลงทุนทิ้งไว โดยที่เราไมตองทำอะไร

เลย เงินกอนที่วาจะใหผลตอบแทนกับเราเมื่อเวลาผานไป หลายคนอานตรงนี้แลวก็คงนึกในใจวาเรื่อง

ธรรมดา ใคร ๆ ก็รูอยูแลว จะไดสักกี่มากนอยเชียว ลองไปดูกันคะ ถาเราฝากเงินหรือลงทุน X บาท โดยได

รับดอกเบี้ยปละ 1% เงิน X บาท จะกลายเปน 1.2X ในอีก 20 ปขางหนา ดูธรรมดานะคะ แตถา 

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก 1% เปน 2% เงินลงทุน X บาทจะกลายเปน 1.45X  และถาเปน 5% ละ เงิน  

X บาทจะกลายเปน 2.5X ในอีก 20 ปขางหนาโดยที่คุณไมตองทำอะไรเลย 2.5X คืออะไร คือจำนวนเทาของเงินเก็บที่ฝากธนาคารหรือลงทุน 

ถาเก็บเงินและลงทุน 1,000 บาท อีก 20 ปขางหนาคุณจะมี 2,500 บาท ถาจำนวนเงินเพิ่มเปน 10,000 บาท คุณจะมี 25,000 บาท ลอง 

คิดวาถาคุณเก็บเงินและลงทุน 1,000,000 บาท ละ ใชคะ อีก 20 ปขางหนา เงินลานนี้จะกลายเปน 2.5 ลานบาท โดยที่ไมตองทำอะไรเลย 

โอกาสรวยเรามองเห็นไหมคะ  

เวลา ระยะเวลาที่นานพอจะทำใหเงินทำงานใหเราไดดีขึ้น ตัวอยางเดิมคะ เราใช 20 ปในการเปลี่ยนเงิน X บาทให

กลายเปน 2.5X ดวยผลตอบแทน 5% ตอป แตถาเรามีเวลานานกวานั้นละ ลองดูที่ 25 ป เงิน X บาทของคุณจะเพิ่ม

มูลคาเปน 3X และถาเปน 30 ป เงินจะเปน 4X ไมนาเชื่อวาเงินจะกลายเปน 4 เทาในอีก 30 ปขางหนา ดวยการ

ลงทุนใหไดผลตอบแทนสม่ำเสมอที่ 5% ตอป คิดแบบทบตน คือไมเอาดอกผลออกมาใช ถาลงทุน 1 ลาน ก็แปลวา

คุณจะมี 4 ลานในอีก 30 ปขางหนา โดยที่ไมตองทำอะไรเลย! 
 

เก็บเงินและลงทุนเพิ่ม  คุณคงไมคิดจะเก็บเงินใหไดแคหลักแสนหรือแคลานเดียวหรอก จริงไหมคะ  

อยางวาการเปนมนุษยเงินเดือน ตราบใดที่เรายังไปทำงานทุกวัน พอถึงสิ้นเดือนเงินก็เขาบัญชีเราแนนอน เมื่อ

เวลาผานไป ทำงานไปนาน ๆ ก็มีโอกาสไดเงินเดือนสูงขึ้นตามประสบการณทำงาน ตอนทำงานใหม ๆ ที่ได

เงินเดือน 15,000 บาท คุณอาจเก็บเงินเดือนละ 1,000-2,000 บาท ผานไป 10 ป พอมีเงินเดือน 50,000 บาท 

คิดวาคุณคงไมคิดจะเก็บเงินเทาเดิมที่ 1,000-2,000 หรอกนะคะ เราก็ตองเก็บมากขึ้น เก็บเปน % เทาเดิมของ

เงินเดือนก็ได ก็จะประมาณ 4-5 พันบาท 
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เลิกโทษตัวเอง แลวตัดสินใจเริ่มซะที 
 เมื่อเกิดปญหาทางการเงิน หลายคนอาจเอาแตโทษตัวเองวาใชจายไมระวัง รายไดเขามานอยเหลือเกิน รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

และปญหาการใชจายเยอะ แตไมเคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเลย พอเงินเดือนเขามาก็ใชจายแบบไมคิดอีก ทำอยางนี้ไปเรื่อย ๆ ยิ่งทำงานหลายป 

เงินเดือนก็ยิ่งไมพอใชในที่สุด ก็ตองไปขอกูหนี้ยืมสิ้นกับคนอื่น ๆ หรือกับธนาคารตางๆ เพื่อนำเงินสวนนั้นมาปดชองโหวในแตละเดือน จน

ทำใหภาระคาใชจายในแตละเดือนเพิ่มขึ้นในที่สุด คุณก็ไมสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได มีแตหนี้สินมากมาย การเลิกโทษตัวเองเกี่ยวกับการใชเงิน 

แลวเปลี่ยนมาเริ่มตนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชเงินของตนเองใหม อาจจะดีกวาที่คุณมัวโทษตัวเอง แลวกลับไปทำอีกเชนเดิม 

 

ออมเงินใหไดผล เริ่มจาก 10% สิคะ 
 การออมเงินไมไดกำหนดจำนวนเงินไว คุณเองเปนผูกำหนดวาคุณจะออมเงินเทาไหร ไมวาจะมากหรือนอย 

เงินออมก็คือเงินของคุณดังนั้น ยิ่งคุณออมไดมากเทาไหรก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเทานั้น สำหรับวิธีการปรับตัวแบบงายๆ คือ 

คุณควรเริ่มออมเงิน 10% ของรายไดที่เขามาทั้งหมด แลวดูวาคุณจะสามารถออมเงินประมาณนี้ไดนานเพียงใด ถาลอง

ทำแลวสามารถออมไดนาน หรือยังมีเงินเหลืออีก คุณก็ลองเพิ่มสัดสวนในการออมเปน 20% ของรายไดทั้งหมดก็

สามารถทำไดเชนกันคะ สิ่งที่ยากที่สุดในการใชชีวิตของคนเราคือ การเริ่มตน ถาเริ่มตนจากงายๆ ไปกอน คุณก็จะสามารถปรับตัวและเพิ่ม

ขนาดใหใหญขึ้นไดคะ การออมเงินก็เชนเดียวกัน ถาคุณเริ่มตนออมเงิน 30% ทันที คุณอาจทอและมองวาคุณไมสามารถออมเงินไดอีกตอไป 

ดังนั้น คอย ๆ ทำไปเพื่อใหเริ่มคุนเคยและคอยเพิ่มสัดสวนเมื่อพรอม เพื่อการออมเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เพิ่มพูนเงินที่มี ลงทุนกับความเสี่ยงต่ำ 
 การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับผูที่ทำงานประจำเชนคุณคะ เพราะรายไดที่เขามาจำกัด เมื่อ

คุณเริ่มออมเงิน และมีเงินออม เงินสวนนี้จึงเปนโอกาสที่คุณจะสามารถเพิ่มพูนใหมากขึ้นได การออมเงินไวกอน

หนึ่งแลว แนะนำใหแบงออกเปน 3 สวนคะ สวนแรก เปนเงินสำรอง สวนที่สองเปนเงินฉุกเฉิน และสวนที่สาม

เปนเงินทุนคะ เพื่อใหคุณมีความเสี่ยงต่ำ การแบงเงินออกเปนสวน ๆ เชนนี้จะทำใหคุณระบบการเงินที่สมดุลคะ 

สำหรับการลงทุนของมนุษยเงินเดือนแบบเหมาะสมมากที่สุด คือการลงทุนในกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงต่ำ 

ประหยัดเวลา และประหยัดเงินลงทุน แตคุณควรและเลือกกองทุนอยางรอบคอบ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

สามารถชวยคุณได 

 

เพิ่มรายได เพิ่มบัญชีเงินฝาก 
 การทำงานประจำ คุณจะตองทำงานทั้งวันตลอด 8 ชั่วโมงเพื่อใหไดมาซึ่งคาแรงที่นอยนิด แตถาคุณใช

เวลาที่เหลือใหเปนประโยชนคุณจะมีเงินออมมากขึ้นได การเพิ่มรายไดในที่นี้คุณจะตองมองหาอาชีพเสริมที่คุณ

สามารถทำได และใหผลตอบแทนสูง จะทำใหสัดสวนการออมเงินของคุณเพิ่มขึ้น และคุณก็มีโอกาสนำเงินสวน

นั้นไปลงทุนเพิ่มไดอีกดวย การหารายไดเสริมหลังเลิกงาน อาจจะเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหกับคนทำงานประจำ ได

มีโอกาสเปนอิสรภาพทางการเงินเหมือนกับคนอื่นๆ ได และมีชีวิตที่ดีขึ้นได ความขยัน นอกจากจะทำใหคุณ 

ไมอดตายแลว ยังเพิ่มความสุขใหกับชีวิตในอนาคตไดอีกดวยนะคะ สำหรับการเพิ่มบัญชี ก็เพื่อปองกันจำนวนเงินที่ไดรับทุกเดือนมารวมกับ

รายไดเสริมที่รับเปนรายวัน ทั้งนี้ก็เพื่อการบริหารจัดการเรื่องเงินใหเหมาะสม และงายขึ้น 

 

วางแผนชีวิตหลังเกษียณ ดวยการลงทุน LFT และ RMF 
 ขอนี้สำคัญมาก เพราะชีวิตหลังเกษียณนั้นเปนเรื่องใหญ ใครไมเริ่มวางแผนตั้งแตเนิ่น ๆ อาจเปนภาระให

กับลูกหลานในอนาคตได ดังนั้น เพิ่มลดความเสี่ยงทางการเงินในเรื่องนี้ แนะนำใหออมเงินไวใชหลังเกษียณดวยนะคะ 

เพื่อความมั่นคงในชีวิต อยากมีความสุขกับการใชชีวิต เลือกลงทุนไปกับ LFT และ RMF สิคะ รับรองวาชีวิต 

หลังเกษียณของคุณจะมีความสุขแบบที่คุณหวังเอาไวอยางแนนอน 
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 ¡ÒÃ¹Ç´Ë¹ŒÒ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ คุณสามารถทำเองงายๆ ไดที่บาน หรือที่ไหนก็ได ไมวาจะเปนการ 

นวดหนาเรียว ลดแกม ลดกรามการนวดหนา จะเปนการชวยเพิ่มระบบไหลเวียนของเลือดบนใบหนาใหแก 

เนื้อเยื่อผิวหนา ทำใหผิวพรรณเปลงปลั่ง มีเลือดฝาดดูออนกวาวัย ริ้วรอยก็ลดลง 
 

¡ÒÃ¹Ç´Ë¹ŒÒ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§? 
1. เตรียมผิวดวยการลางหนาใหสะอาด 

 การทำความสะอาดผิวหนา เปนการลางเครื่องสำอางที่อยูบนใบหนาออกใหหมด กอนการนวดหนา และเปนการ

เตรียมผิวใหพรอม โดยใชโฟมลางหนา หรือสบูออนลาง แลวลางทำความสะอาดดวยน้ำอุนๆ และเช็ดหนาใหแหง 

2. ทาน้ำมันลงบนผิวหนา 

 คุณอาจจะใช น้ำมันมะพราว หรือมอยเจอรไรเซอร ก็ได หยดลงบนนิ้วมือของคุณเล็กนอย และลูบไลใหทั่วใบหนาของ

คุณ เพื่อลดความตึงผิว และนวดหนาไดลื่นขึ้น 

3. นวดบริเวณมุมปาก 

 การนวดบริเวณใกลๆ มุมปาก เปนการยกกระชับรอยเหี่ยวยน โดยการใชปลายนิ้วชี้และนิ้วกลาง นวดที่บริเวณมุมปาก 

ทั้งสองขาง นวดกดขึ้นเปนวงกลม เพื่อยกผิว ใชเวลาประมาณ 1 นาทีในการนวด 1 ครั้ง 

4. นวดบริเวณแกม 

 เปนการนวดลดแกม โดยใชนิ้วสองนิ้วเหมือนเดิม นวดบริเวณโหนกแกม จากดานนอกเขาดานใน แลววนออกดานนอก

เหมือนเดิม ใชเวลา 1 นาทีเชนกัน 

5. นวดบริเวณแนวขากรรไกร และใตหู 

 การนวดบริเวณนี้ จะชวยลดกรามและเปนการคลายกลามเนื้อบริเวณนี้ดวย โดยใชนิ้วนวดเปนวงกลมกวางๆ โดยไลลง

มาจากใตหู ลงไปถึงลำคอ และไลวนขึ้นไปตามแนวขากรรไกร เปนเวลา 1 นาที 

6. นวดบริเวณขมับและหนาผาก 

 บริเวณนี้ เราจะนวดเพื่อลดริ้วรอย ที่เกิดจากความเครียด การขมวดคิ้ว ที่ทำใหเกิดริ้วรอยบนหนาผากของเรา ชวยให 

ผอนคาย ลดอาการปวดศีรษะได นวดขึ้นลงๆ เปนฟนปลา บริเวณขมับทั้งสองขาง เคลื่อนเขาไปตรงกลางของหนาผาก แลววน

กลับมาขางขมับเหมือนเดิม ทำสลับกันไปมา 1 นาที 

7. นวดบริเวณตาของคุณ 

 เปนการนวดเพื่อลดริ้วรอยใตดวงตา และรอยตีนกาบริเวณหางตา โดยใชนิ้วนวดเริ่มจากบริเวณหางคิ้ว จากนั้นวนลงมา

ดานลาง จากหางคิ้วไปหางตาและวนลงใตดวงตา และวนขึ้นไปที่หัวคิ้ว และหางคิ้วตามลำดับ เปนเวลา 1 นาที บริเวณใตตา 

เปนเนื้อเยื่อออนที่ตองควรระวัง หากเกิดการเสียดสีตึงผิว ควรทาน้ำมันเพิ่มเขาไปอีกก็ได 

 

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ แนะนำใหนอนหลับตาซักครู แลวหาแตงกวาฝานแชเย็น มาโปะบนใบหนาใหทั่ว หรือจะ

นำถุงชาแชเย็น มาวางประคบบนดวงตาของคุณ ประมาณ 15 นาที เพื่อเปนการผอนคลายผิวหนาของคุณหลังจากการนวดหนา

เสร็จแลวทำใหผิวหนาดูสดใสและยังสามารถชวยลดความเครียด ทำใหคุณรูสึกผอนคลายดวย เปนผลพลอยไดอีกอยางหนึ่ง  

จงใหรางวัลตัวเองดวยการนวดหนาวันละครั้ง ไมวาจะเปนตอนเชา หรือกลางคืนกอนเขานอน 

¡ÒÃ¹Ç´Ë¹ŒÒ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ à¾×èÍÂ¡¡ÃÐªÑº¼ÔÇ  
Å´ÃÔéÇÃÍÂ ·Óä´ŒàÍ§·Ø¡ÇÑ¹ 

เนื้อเยื่อผิวหนา ทำใหผิวพรรณเปลงปลั่ง มีเลือดฝาดดูออนกวาวัย ริ้วรอยก็ลดลง 
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¤Ó¹Õé...... 
ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ 

¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹   

  สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชำระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน

สมาชิกตามอัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณหรือ

จะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทำได (สมาชิกที่ซื้อหุนพิเศษกอนวันที่  7  ของเดือน จะคำนวณ

เงินปนผลใหเต็มเดือน แตถาซื้อหุนพิเศษ หลังวันที่  7  ของเดือน จะไมคำนวณเงินปนผลในเดือนนั้น)   

 สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กำหนดเปนผูรับโอนประโยชน และจะถอนคืนหุน

ในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมไดสมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุน

ทั้งหมดของสหกรณไมได 

¡ÒÃªÓÃÐ¤‹ÒËØŒ¹ÃÒÂà´×Í¹  

 การชำระเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหชำระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินได

รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 

 ในการชำระคาหุน สมาชิกจะนำคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและสมาชิกมีความรับผิดเพียง

ไมเกินจำนวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบคาหุนที่ตนถือ 

 ในระหวางที่สมาชิกยังไมสิ้นสุดลง เจาหนี้ของสมาชิกมิอาจใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของ

สมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณมีสิทธินำเงินตามที่สมาชิก

ผูกพันตองชำระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 

 เมื่อสมาชิกมีคำขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณา เห็นวาสมาชิกนั้น

ตกอยูในพฤติการณอันทำใหไมสามารถชำระเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของ

ตนคณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้น มิตองชำระเงินคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่ 

คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได 

 สมาชิกที่ไดชำระเงินคาหุนไมนอยกวาแปดสิบสี่เดือน 

และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชำระเงินคาหุนรายเดือนหรือลด

จำนวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได 

¡ÒÃ§´ªÓ
ÃÐà§Ô¹¤‹ÒË

ØŒ¹ÃÒÂà´×Í
¹ 
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ขั�นตอนการใชง้าน “กูเ้งินออนไลน”์ 

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารออมสิน จาํกดั 

เลือกเมนู “ยื�นคาํร้องขอกูเ้งินออนไลน์” และเลือกประเภทที�ตอ้งการกู ้

ตรวจสอบขอ้มูลการกูข้องท่านอีกครั� งก่อนทาํการส่งและกดยนืยนั 

เลือกเมนู คาํร้องขอกูเ้งินออนไลน์ 

กรอกคาํร้องและแนบเอกสารใหค้รบถว้น และกดบนัทึก 

ระบบจะแสดงการตอบรับคาํขอกูข้องท่านผา่น SMS  

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ “¡ÙŒà§Ô¹ÍÍ¹äÅ¹�” 
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แสดงสถานะขั�นตอนอยูร่ะหวา่งการวเิคราะห์และพิจารณา ผา่นทาง SMS 

กรณีที�การกูข้องท่าน ใชส้มาชิกคํ�าประกนั  จะมี SMS ส่งผลการอนุมติัของท่านส่งไปยงั เบอร์โทรศพัทมื์อถือของ
สมาชิกผูค้ ํ�าประกนัดว้ย 

ท่านสามารถติดตามคาํร้องขอกูเ้งินของท่านได ้

แสดงผล ไฟลเ์อกสารคาํขอกูอ้อนไลน์  
ตรวจสอบและเซ็นสญัญาเพื�อนาํส่งใหก้บัทางสหกรณ์ 

สมาชิกคํ�าประกนัของท่านจะไดรั้บไฟลส์ญัาคํ�าประกนั 
เป็นลิงคที์�แนบมาใน SMS เพื�อใชน้าํส่งใหก้บัทางสหกรณ์ 

กดเลือก “ดาวน์โหลดเอกสาร”  
เพื�อโหลดเอกสารคาํขอกูข้องท่าน เพื�อใชน้าํส่งใหก้บัสหกรณ์ 
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ÊÑÁÁ¹ÒÊÁÒªÔ¡ “ÃÙŒ ÃÑ¡É� ÊË¡Ã³�” 

สมาชิกสายงานกิจการสาขา 4 

วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561  

ณ โรงแรม วันโอวัน จังหวัดรอยเอ็ด 

สมาชิกสายงานกิจการสาขา 5 

วันที่ 16– 17มิถุนายน 2561   

ณ โรงแรมจอมเทียน บีซ รีสอรท  

จังหวัดชลบุรี 

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 

สมาชิกสายงานกิจการสาขา 6 

วันที่ 28 – 29 เมษายน 2561   

ณ โรงแรมธรรมรินทรธารา จังหวัดตรัง 
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