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 สวัสดี ….. เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ สมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับกับขอมูลขาวสารในแวดวงสหกรณ

ออมสินของเราอีกเชนเคย ฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 ของป 2560 แลวนะครับ เวลาชางผานไปอยางรวดเร็วซะเหลือเกิน เผลอแปปเดียวนี่ก็ 

ครึ่งปแลว เปนอยางไรกันบางครับ ใครมีอะไรที่ยังไมไดทำก็ตองรีบๆ ทำกันไดแลว เพราะเวลาไมคอยทา โดยเฉพาะเรื่องของการใชจาย

เงินทองก็ตองบริหารใหดีจะไดไมตองมีปญหา มีความจำเปนตองใชเงินทุนเพื่อทำอะไรใหกับการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น ก็ตองศึกษารายละเอียด 

โดยมาใชบริการกับสหกรณออมสินกันไดนะครับ หรือหากวามีเงินเหลือใชไมรูจะเอาไปทำอะไรก็มาลงทุนซื้อหุนเพิ่มหรือมาฝากเงินกับ

สหกรณก็ได รายละเอียดตางๆ ก็สามารถดูไดจาก Website ของสหกรณออมสิน www.gsb-coop.com หรือจากขาวสารสหกรณ 

ผานวารสาร ผาน Lineid: @gsb-coop พรอมทั้ง ชองทางอื่นๆ ของสหกรณไดนะครับ 

 สำหรับในชวงที่ผานมา มีเรื่องที่นาสนใจที่จะเก็บมาเลาใหกับทานสมาชิกสหกรณออมสินไดทราบกันก็มีอยูดวยกันหลายเรื่อง  

ไมวาจะเปนการสัมมนาสมาชิกในภาค 12 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสหกรณไดกระทำมาอยางตอเนื่องจนเกือบจะครบทุกภาคแลว นับวา

เปนประโยชนตอสมาชิกเปนอยางมากไมวาจะเปนสมาชิกปจจุบันหรือจะเปนสมาชิกที่เปนพนักงานบำนาญก็ไดรับการตอบรับที่ดีหลายๆ 

เรื่อง คณะกรรมการไดนำเอาปญหารายละเอียด คำถาม ขอเสนอแนะอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของก็เก็บรวบรวมมาใชเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสหกรณใหดียิ่งๆ ขึ้นไปเทาที่จะทำได และลาสุดที่อยากจะเลาใหทานสมาชิกไดทราบกันก็คือ  

การสัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 13 ซึ่งสหกรณออมสินของเราไดจับมือรวมกันกับสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด 

และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด รวม 3 สหกรณ โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ ไดจัดใหมีการเสวนาในหัวขอเรื่อง 

ผลกระทบจากกฎหมายสหกรณฉบับใหม ซึ่งในปนี้มีสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด เปนเจาภาพจัดขึ้น  

ในระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ การเสวนาในครั้งนี้ ไดมีการ 

เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมารวมเสวนาดวย คือ คุณบริสุทธิ์  เปรมประพันธ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ คุณปรเมศวร  อินทรชุมนุม 

รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา มาเปนผูรวมเสวนา นับวาเปนประโยชนและเปนเรื่องที่ใกลตัวมากๆ ในแวดวงสหกรณออมทรัพย  

ซึ่งไดรับความสนใจจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเจาหนาที่สหกรณผูตรวจสอบบัญชีสหกรณ จากทั้ง 3 สหกรณเปนอยางมาก เรียกวาไดรับ

ความรูความเขาใจตลอดจนผลกระทบตางๆ ที่สหกรณออมทรัพยจะไดรับจากกฎหมายสหกรณที่ออกมาใชใหม ซึ่งสหกรณออมทรัพยทุกๆ 

สหกรณจะตองปฏิบัติตาม และเตรียมตัวปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองเพื่อรองรับกับกฎหมายสหกรณที่ออกมาใชบังคับอยาง

หลีกเลี่ยงไมได โดยทั้ง 3 สหกรณออมทรัพยไมวาจะเปนของการไฟฟาฝายผลิตฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออมสิน ก็ไดรับการ

ชมเชย และยอมรับจากทานวิทยากร ถึงผลการดำเนินงานวามีการบริหารจัดการที่ดีมาก แตถึงอยางไร ก็ตองมีการปรับตัวกับสถานการณ

ในปจจุบันในเรื่องดังกลาวอยางหลีกเลี่ยง ไมไดหลังการเสวนาก็ไดเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น สอบถาม ถึงสถานการณดังกลาว 

ก็ไดรับการตอบคำถาม การนำขอคิดเห็นตางๆ จากผูเขารับการสัมมนา ผานไปยังทานวิทยากร เพื่อนำไปเปนขอมูลในการนำเสนอไปยัง 

ผูเกี่ยวของในการออกกฎหมายสหกรณใหมดวย นับวาเปนประโยชนมากจริงๆ กับทั้ง 3 สหกรณในการสัมมนาไตรภาคีในครั้งนี้ หลังการ

สัมมนาก็ไดมีโอกาสเดินทางไปรวมกันทำบุญทอดผาปาสามัคคี เพื่อสรางโรงพยาบาลของผูสูงอายุที่วัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย  

อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเดินทางจากสถานที่สัมมนาไปอีกไมไกลนัก ก็ไดเงินทำบุญไปทั้งสิ้นเปนเงิน 1,048,000.-บาท  

(หนึ่งลานสี่หมื่นแปดพันบาทถวน) ซึ่งก็ตองขอแสดงความยินดีกับทางวัดและขอชื่นชมทานประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ทานสรศักดิ์  พุทธรักษา และคณะกรรมการสหกรณออมสินทุกทานที่เปนหัวเรือใหญในการ

จัดการทำบุญทอดผาปาฯ ในครั้งนี้ เปนอยางมากครับ ที่จริงยังมีอีกหลายๆ เรื่องที่อยากเก็บเอามาเลาใหสมาชิกไดรับทราบกันวา 

คณะกรรมการชุดนี้ มีการดำเนินการอะไรไปบางเก็บเอาไวเลาฉบับหนา ซึ่งมีเนื้อหานาสนใจอยางไร คอยติดตามแลวกันนะครับ  

 ทายที่สุดนี้ ก็ขอแนะนำหัวขอและเนื้อหาบางสวนของวารสารสหกรณฉบับนี้กันบางครับ ไมวาจะเปนเรื่องการสัมมนา  

“รูรักษ สหกรณ” ในภาค 12 บทความของ คุณณโรจน  ทองยั่งยืน ในหัวขอ “บริหารเงินเดือนอยางไร ใหอยูรอด” บทความเรื่องการ

สรางความสุขในการทำงานดวยการบริหารตนเอง การประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู ตางๆ ซึ่งทานสามารถที่จะทราบไดจาก

วารสารฉบับนี้ นอกจากนั้น ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่นาสนใจมาฝากกันอีกเชนเดิมครับ สำหรับฉบับนี้ ผมคงตองขอกลาว คำวา สวัสดีอีกครั้ง  

แลวพบกันใหม ฉบับหนา โชคดี มีความสุข ร่ำรวย เจริญๆ กันนะครับ สมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน .....  

          ...âÃ¨¹�  âÃà¨ÍÃ�Ê... 



มอบเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2560 มอบเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2560 
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 คณะกรรมการดำเนินการไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของสมาชิกที่จะตองแบกภาระคาใชจาย 

รายเดือนที่สูงจนทำใหรายไดไมพอกับรายจาย สงผลใหสมาชิกเกิดปญหาเงินเดือนไมพอหัก คณะกรรมการ

จึงไดชวยกันคิดหาวิธีชวยเหลือสมาชิกกลุมนี้ ดวยการบริหารจัดการหนี้ของแตละคนดวยการผอนปรนหนี้ 

ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยในรอบครึ่งปที่ผานมาไดทำการผอนปรนหนี้ใหกับสมาชิกไปแลว จำนวน 72

ราย   

 สมาชิกทานใดที่ไดรับความเดือดรอนและยังหาทางออกไมได สามารถปรึกษาเจาหนาที่สหกรณ 

ไดเลยครับ 

ลำดับ          ชื่อ - นามสกุล           เลขสมาชิก     ระยะเวลาสมาชิก    จำนวน 

 1 นายกติกา เมาลานนท 214984 4 ป 3 เดือน 8,000 

 2 นางจงกลนี เพ็ชรวารี 007201 34 ป 50,000 

 3 นายพงษศักดิ์ สามงามอินทร 043749 31 ป 4 เดือน 50,000 
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 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สหกรณจัดพิธีคัดเลือกทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2560  

ณ ทีท่ำการสหกรณฯ โดยไดรบัเกยีรตจิาก คณุมนสั อูทองทรพัย ประธานสมาคมพนกังานบำนาญ คณุพชิยั แสงพทิกัษ 

พนักงานบำนาญ และสมาชิกสหกรณ พรอมดวยคุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ประธานกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ  

รวมเปนสักขีพยาน 

 สหกรณขอแสดงความยินดีกับบุตรของสมาชิกที่ไดรับทุนในครั้งนี้ โดยสหกรณจะโอนเงินทุนการศึกษาบุตรฯ 

ที่ไดรับทุนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และขอเปนกำลังใจใหกับบุตรของสมาชิกที่ไมไดรับทุนในครั้งนี้ แตสหกรณ 

ยังคงมีการแจกทุนสงเสริมการศึกษาบุตรฯ ทุกป 

¾Ô¸Õ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ø¹áÅÐÁÍº·Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºØµÃ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ¨Ó»‚ 2560 

คัดเลือกทุน มอบทุน 
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 ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº... มาพบกับผมเปนฉบับที่ 2 นะครับ ฉบับนี้ผมก็มีเคล็ด(ไม)ลับ บริหารเงินที่มี บริหารหนี้ที่เปน 

มาฝากในหัวขอ “บริหารเงินเดือนอยางไร ใหอยูรอด (ตลอดเดือน)” เคยกันไหมครับ เงินเดือนออกทีไร ไมพอใชถึงสิ้น

เดือนทุกที บางทีพอเงินเดือนออกปุบก็ใชหมดปบ แลวก็ตองกูหนี้บัตรเครดิตบาง สินเชื่อเงินสดบาง มาตอลมหายใจ

เพื่อใหอยูรอดตลอดเดือน ถาใครไมเคยแสดงวายังไมเขาถึงคำวา “มนุษยเงินเดือน”..... 555 เรามาดูกันดีกวานะครับ

วา วาหลังจากเงินเดือนออก เราควรวางแผนจัดสรรเงินเดือน จะจายจะใชอะไร กอน-หลังเพื่อใหเงินเดือน (คงเหลือ) 

อันนอยนิด อยูรอดตลอดทั้งเดือน 
 

 สวนที่ 1 เงินออมระยะยาว (ขั้นต่ำ) 10% เงินสวนนี้ใชเปนเงินอนาคตหลังเกษียณ หรือพลาดพลั้งตกงาน 

เพราะอะไรๆ ก็ไมแนไมนอนนะครับ  
 

 สวนที่ 2 เงินชำระหนี้ (ไมควรเกิน) 40% เงินสวนนี้เปนเงินที่ตองกันไวสำหรับรักษาเครดิต เพราะถาเครดิต

เสียไปแลว จะหมุนจะใชอะไรก็ลำบากนะครับ 
 

 สวนที่ 3 เงินใชจายสวนตัว/ครอบครัว (ไมควรเกิน) 40% เงินสวนนี้ตองมีการวางแผนการใชจายให

เหมาะสม ควรมีการจัดทำบัญชีสวนตัว (ถาทำได) วาจะใชจายอะไรไปบาง กินอะไร ซื้ออะไร ใชอะไร เพื่อที่สิ้นเดือน

จะไดเอามาสรุปวาตลอดทั้งเดือนเราใชจายเกินความจำเปนหรือไม ฟุมเฟอยหรือไม อยางไร 
 

 สวนที่ 4 เงินสำรอง 10% เงินสวนนี้สำรองคาใชจายสวนเกินในแตละเดือน หากบริหารจัดการดีๆ สวนนี้จะ

เปนเงินออมเพิ่มขึ้นได (ไมใชใชเปนความสามารถในการสรางหนี้เพิ่มนะครับ) 
 

 การจัดสรรเงินเดือนที่มีเปนสิ่งจำเปนสำหรับ มนุษยเงินเดือน อยางเราๆ นะครับ แตก็ไมใชแครูจักจัดสรร

เงินเดือนที่มีอยางเดียว การหารายไดเสริมเล็กๆนอยๆ ก็เปนสิ่งจำเปน เพราะความจนมันนากลัว...เชื่อเถอะ 

ºÃÔËÒÃà§Ô¹·ÕèÁÕ ºÃÔËÒÃË¹ÕéãËŒà»š¹ 
ºÃÔËÒÃà§Ô¹à´×Í¹ÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒÍÂÙ‹ÃÍ´ (µÅÍ´à´×Í¹) ºÃÔËÒÃà§Ô¹à´×Í¹ÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒÍÂÙ‹ÃÍ´ (µÅÍ´à´×Í¹)

¹ÒÂ³âÃ¨¹� ·Í§ÂÑè§Â×¹ 
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สัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 13 :  
สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน 

ธนาคารออมสิน จำกัด, 
สหกรณ�ออมทรัพย� 

การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย จำกัด, 
สหกรณ�ออมทรัพย� 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จำกัด, 
หัวข�อ “ผลกระทบจากกฎหมายสหกรณ�

ฉบับใหม�” 
17 – 18  มิถุนายน  2560 

ณ สวนสนประดิพัทธ� 2 
อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ� 
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โครงการสัมมนา “รู� รักษ� สหกรณ�” สมาชิกภาค 12 
วันที่ 3 มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมสุนีย�ฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

โครงการสัมมนา “รู� รักษ� สหกรณ�” สมาชิกภาค 7 
วันที่ 15 กรกฎาคม  2560 ณ วังจันทน� ริเวอร�วิว  จ.พิษณุโลก 
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โครงการ “ปฏิบัติธรรม 
เจริญป�ญญาวันเข�าพรรษา” : 
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560  

ณ วัดตาลเจ็ดยอด 
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เงินใคร! 

สมาชิกทานใดโอนเงินใหกับสหกรณและไมไดทำการแจง 
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 6 ก.พ. 15  507.94  

 6 ก.พ. 15  327.34  

 6 ก.พ. 15  501.79  

 6 ก.พ. 15  150.00  

 6 ก.พ. 15  126.99  

 6 ก.พ. 15  543.59  

 6 ก.พ. 15  154.61  

 3 มี.ค. 15  160.00  

 6 มี.ค. 15  850.00  

 9 มี.ค. 15  100.00  

 24 เม.ย. 15  1,443.93  

 30 มิ.ย. 15  2,020.00  

 27 ก.ค. 15  3,000.00  

 6 ส.ค. 15  125.61  

 26 ส.ค. 15  3,000.00  

 31 ส.ค. 15  3,000.00  

 31 ก.ค. 15  5,000.00  

      ว.ด.ป. ที่รับ            จำนวนเงิน 

 21 ธ.ค. 58  168.35  

  31 ธ.ค. 58  2,020.00  

  26 ก.พ.59  5,000.00  

  3 มิ.ย.59  43.59  

  10 มิ.ย.59  6,000.00  

  4 ก.ค.59  1,000.00  

 28 ก.ค.59  2,500.00  

 2 ส.ค. 59  5,000.00  

 1 กย  59  400.00  

 5 กย  59  26,000.00  

 28 กย  59  5,000.00  

 20 ม.ค.60  3,583.05  

 31 พค.60  11,000.00  

 31 พค.60  8,229.07  

 31 พค.60  5,319.82  

 31 พค.60  5,000.00  

 31 พค.60  369.08  

      ว.ด.ป. ที่รับ           จำนวนเงิน 

กรุณาติดตอสหกรณเพื่อประโยชนของสมาชิก 
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                                                              30 เม.ย. 60              31 พ.ค. 60              30 มิ.ย. 60 

แหลงใชไปของเงินทุน 

 สินทรัพย  

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 205,339,833.22 111,619,201.35 115,786,409.11 

 เงินลงทุนระยะสั้น 2,081,308,089.50 2,081,924,677.86 2,080,103,783.88 

 เงินลงทุนระยะยาว 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 

 ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกูสุทธิ 11,001,638,154.70 11,042,075,564.33 11,199,784,133.17 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 24,517,606.30 21,513,930.50 24,702,033.75 

 ครุภัณฑ อุปกรณสุทธิและสินทรัพยอื่น 7,535,654.37 7,365,510.33 7,198,868.77 

  รวมสินทรัพย 13,324,739,338.09 13,268,898,884.37 13,431,975,228.68 
  

แหลงที่มาของเงินทุน  

 หนี้สินและทุน 

 เจาหนี้-ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 0.00 0.00  

 เงินรับฝาก-ออมทรัพย 168,657,042.61 156,105,490.01 140,165,706.70 

 เงินรับฝาก-ออมทรัพยพิเศษ 7,933,171,960.57 7,844,557,780.45 7,913,962,312.19 

 เจาหนี้-เงินกูยืม และหนี้สินอื่นๆ 90,172,747.95 53,111,141.60 99,869,766.36 

  รวมหนี้สิน 8,192,001,751.73 8,053,774,412.06 8,153,997,785.25 
  

 ทุนเรือนหุน 4,698,328,630.00 4,753,636,670.00 4,787,849,680.00   

 ทุนสำรองและทุนสะสมตามขอบังคับและอื่นๆ 337,564,001.83 337,516,001.83 336,597,501.83 

 ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 8,750,000.00 8,292,000.00 7,857,000.00 

 กำไรสุทธิ 88,094,955.13 115,679,800.48 145,673,261.60 

  รวมหนี้สินและทุนของสมาชิก 13,324,739,338.09 13,268,898,884.37 13,431,975,228.68 
  

 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 188,462,329.65 237,034,140.58 284,050,603.09 

 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน 8,290,684.91 10,651,780.80 13,219,832.81 

 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 10,265,784.64 13,854,948.92 17,617,073.66 

 รายไดอื่นๆ 368,758.80 403,569.06 428,351.39 

  รวมรายได 207,387,558.00 261,944,439.36 315,315,860.95 
  

 ดอกเบี้ยจาย 85,708,278.18 104,986,391.34 126,340,621.81 

 คาใชจายในการดำเนินงาน 33,584,324.69 41,278,247.54 43,301,977.54 

  รวมคาใชจาย 119,292,602.87 146,264,638.88 169,642,599.35 

  กำไรสุทธิ 88,094,955.13 115,679,800.48 145,673,261.60 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

งบการเงิน (อยางยอ) 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 



สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 
สิ่งตีพิมพ 

ตู� ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร.02-299-8265-8  Fax 02-278-0090 
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ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 


