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สารจากประธาน
สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด ที่รักทุกท่าน
พบกันอีกครัง้ สำ�หรับวารสารฉบับปลายปี กิจกรรมในเดือนกันยายนนีท้ างสหกรณ์ฯ จะมีการมอบสวัสดิการ
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งกำ�หนดวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.ที่สำ�นักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ นอกจากนีก้ ไ็ ด้มกี ารคัดเลือกทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรสมาชิกเราในช่วงชัน้ ปีตา่ งๆ เพือ่ รับมอบทุน
การศึกษา ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของทางสหกรณ์ฯ เรา
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จำ�กัด จะจัดในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทีห่ อ้ งประชุมชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
โดยประมาณการกำ�ไรจะได้มากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกประธานกรรมการ
วาระใหม่ และกรรมการของสหกรณ์ใหม่อีก 4 คน
สำ�หรับการดำ�เนินงานของทางสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด
ถึงเดือนสิงหาคม 2561 มีรายได้จำ�นวน 201.77 ล้านบาท และมีรายจ่ายจำ�นวน 49.77 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 3,583 ล้านบาท
หนี้สิน รวมจำ�นวน 1,576 ล้านบาท และทุนของสหกรณ์ฯ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 1,855 ล้านบาท สถานะการเงินอยู่ในสภาพคล่องตัวดี ไม่มีหนี้สินกู้
จากธนาคารหรือสหกรณ์อื่น
ท้ายนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีนี้ มีเงินพอเพียงในการใช้จา่ ยและมีเงินออมกัน
ทุกๆ ท่าน ทำ�กิจการงานให้พบผลสำ�เร็จทุกประการครับ
นายอาคม อารยาวิชานนท์
ประธานกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด
ชุดที่ 44 ประจำ�ปี 2561

ผลการดำ�เนินงาน

รายการ

1. จำ�นวนสมาชิกรวม (คน)
1.1 จำ�นวนสมาชิกสามัญ (คน)
1.2 จำ�นวนสมาชิกสมทบ (คน)
1.2 จำ�นวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน)
2. สินทรัพย์รวม
2.1 เงินให้สมาชิกกู้
2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
2.3 เงินลงทุน
2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว
2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น
2.4 สินทรัพย์อื่น
3.หนี้สินรวม
3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
3.2 เงินกู้ยืม
3.3 หนี้สินอื่น
4. ทุนของสหกรณ์
4.1 ทุนเรือนหุ้น
4.2 ทุนสำ�รอง
4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
4.4 กำ�ไรสุทธิ
5. รายได้
6. ค่าใช้จ่าย

2

30 มิ.ย. 61

3,271
2,434
698
139
3,538,345,716.22
3,324,783,905.23
194,299,117.73
45,469,600.83
75,457,500.00
73,372,016.90
19,262,693.26
1,588,126,959.85
1,576,779,780.30
11,347,179.55
1,834,285,878.50
1,688,224,750.00
143,473,811.25
2,587,317.25
115,932,877.87
163,844,452.27
47,911,574.40

31 ก.ค. 61

3,269
2,437
694
138
3,569,799,238.68
3,347,955,965.76
202,523,370.66
53,693,853.76
75,457,500.00
73,372,016.90
19,319,902.26
1,590,267,652.18
1,579,429,322.13
10,838,330.05
1,845,693,078.50
1,699,631,950.00
143,473,811.25
2,587,317.25
133,838,508.00
182,795,080.77
48,956,572.77

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

หน่วย : บาท
31 ส.ค. 61

3,286
2,442
706
138
3,583,602,717.64
3,361,818,151.82
202,466,594.56
43,634,200.95
75,457,500.00
83,374,893.61
19,317,971.26
1,576,345,517.58
1,566,763,345.96
9,582,171.62
1,855,257,938.50
1,709,196,810.00
143,473,811.25
2,587,317.25
151,999,261.56
201,777,308.81
49,778,047.25

กฎหมายอาญา

				ที่ไม่น่าจะมองข้าม
นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
ถึงสมาชิกที่เคารพทุกท่าน จากข่าวในสังคมและสื่อ
ต่างๆ จะเห็นได้ว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อ ลายเซ็น หรือ
เกี่ยวกับมาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
ปลอมแปลงตัวเลข ข้อความในเอกสาร เช่น ใบแจ้งยอดเงิน
เดือนหรือสลิปเงินเดือน หรือเอกสารต่างๆที่ทางราชการออก เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560
ให้ ด้ว ยความเป็ น ห่ วง จึงขอนำ�เสนอโทษจากการกระทำ� ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265
ดังกล่าวเพื่อยํ้าเตือนให้สมาชิกได้เข้าใจหรือได้พึงระวังไม่ให้
มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ
เกิดความผิดแก่สมาชิก ดังนี้
ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264
เกี่ยวกับมาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
มาตรา 264 ผู้ใดทำ�เอกสารขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560
กรณีเป็นข้าราชการ หากถูกให้ออก ไล่ออก หรือ
ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือ
ชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ถู ก ตั ด สิ น จำ� คุก และถู ก ยึ ด ใบประกอบวิ ช าชี พ จะหมดสิ ท ธิ์
แก่ผอู้ นื่ หรือประชาชน ถ้าได้กระทำ�เพือ่ ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดหลงเชือ่ ว่า ในสิทธิที่พึงได้จากทางราชการ เช่น บำ�เหน็จ บำ�นาญ เป็นต้น
เป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำ�ความผิดฐานปลอมเอกสาร ด้ ว ยความห่ ว งใย สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นขอให้ ป ฏิ บั ติ ตรวจสอบ
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท ช่ ว ยเหลื อ ตั ก เตื อ นกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ไม่ ใ ห้
เกิ ด ขึ้ น ในหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ผูใ้ ดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอนื่ ใด ซึง่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด ของเรา
มีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืน พบกันใหม่ สวัสดีค่ะ
คำ�สั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำ�เพื่อนำ�เอาเอกสารนั้นไปใช้ใน
กิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่า
ผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

รายการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เดือนตุลาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

รายการ

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
สวัสดิการสงเคราะห์บำ�เพ็ญกุศลศพ(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,มารดา
สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ
สวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก
สวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยต่างๆ
รวม

3

รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี

จำ�นวน (ราย)
4
60
35
71
190
188
1
549

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

จำ�นวน (บาท)
407,500.00
680,000.00
361,500.00
610,000.00
318,000.00
322,184.00
2,000.00
2,701,184.00

ความรับผิดชอบของ

ผู้ค�้ำ ประกัน

คํ้าให้หน่อย คํ้าให้หน่อย จะกู้สามัญ หลายคนคงเจอกับ
ตัวเองมาบ้าง เมื่อเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้องของคุณเกิด
อยากได้อะไรขึ้นมาซักอย่าง หรือมีความจำ�เป็น เร่งด่วนต้องใช้
เงิน แต่ไม่มีเงิน หรือมีไม่พอ จึงต้องกู้สหกรณ์ สหกรณ์เขาก็ให้
นางสาววาสนา อุปสาร
กู้นะ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีคนคํ้าประกัน
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 2
คํา้ ประกัน คืออะไร คํา้ ประกัน ก็คอื การทีใ่ ครคนหนึง่ ทำ�
สัญญากับเจ้าหนี้ว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ชำ�ระหนี้ ผู้คํ้าประกันจะชำ�ระ ศาลมักจะพิพากษาให้ลูกหนี้ (ผู้กู้ และหรือผู้คํ้าประกัน) รับผิด
หนีแ้ ทนนัน่ เอง ดังสำ�นวนกล่าวว่าเนือ้ ไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนัง่ ในค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าทนายความอีกด้วยมีสมาชิก
แต่เอากระดูกมาแขวนคอนัน่ เองทำ�ยังไงได้ละ่ เมือ่ ต้องจับคูก่ นั กู้ ถามว่า “ทำ�ไมผู้กู้ออกจากงาน ไม่ฟ้องผู้กู้ล่ะมาเรียกเก็บจาก
จับคู่กันคํ้านั่นเอง โดยที่ไม่รู้ด้วยซํ้าไปว่าตัวเองจะต้องรับผิด
ผู้คํ้าทำ�ไม ?” ก็เวลาฟ้องต้องฟ้องทั้งผู้กู้และผู้คํ้าประกัน เพราะ
อะไรบ้าง หากผู้กู้ผิดนัดไม่ช�ำ ระหนี้ ผู้คํ้าประกันต้องรับผิดชอบ
เป็นมูลหนีเ้ ดียวกัน ซึง่ ศาลสามารถพิจารณาและพิพากษารวมไป
ทันที ซึง่ ก็มบี อ่ ยมากขึน้ ปล่อยผูค้ าํ้ ประกันต้องชดใช้หนี้ ทีต่ วั เอง
ด้วยกันได้ถา้ แยกฟ้องการฟ้องหลังอาจเป็นฟ้องซํา้ ศาลไม่อาจรับ
ไม่ได้ก่อขึ้นอย่างขมขื่น
ฟ้องไว้ได้ และจะทำ�ให้สหกรณ์เสียหายในทีส่ ุด รับช่วงสิทธิของ
ุ จะต้อง
ฉะนัน้ ก่อนจะลงนามคํา้ ประกันให้กบั ใคร สิง่ ทีค่ ณ
เจ้าหนี้ เมื่อผู้คํ้าประกันชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนีแ้ ล้ว ไม่ว่าชำ�ระแต่
รูก้ ค็ อื ผูค้ าํ้ ประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ ม สัญญาคํา้ ประกัน
นัน้ ทำ�โดยสหกรณ์ซงึ่ เป็นเจ้าหนี้ และระบุให้ผคู้ าํ้ ประกันต้องรับ โดยดี หรือชำ�ระหนี้โดยถูกบังคับตามคำ�พิพากษา ผู้คํ้าประกันก็
ผิดอย่างลูกหนี้ร่วม แล้วลูกหนี้ร่วมคืออะไร ง่ายๆ ก็คือ เมื่อหนี้ มีสทิ ธิรบั ช่วงสิทธิของสหกรณ์ (เจ้าหนี)้ ในอันทีจ่ ะเรียกเอาเงินที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระ สหกรณ์มสี ทิ ธิเรียกให้ผกู้ ู้ และหรือผูค้ าํ้ ประกัน ชำ�ระให้แก่สหกรณ์ไปแล้ว คืนจากลูกหนีไ้ ด้ตามจำ�นวนทีช่ �ำ ระไป
ชำ�ระหนีไ้ ด้โดยพลัน ถ้าผูก้ ไู้ ม่ช�ำ ระ ก็ทวงเอาจากผูค้ าํ้ ประกันได้ ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ เนื่องจากการคํ้าประกัน
ถึงตรงนี้ คงเข้าใจกันแล้วว่า ผู้คํ้าประกันมีความรับผิด
ทันที ยกเลิก เพิกถอนไม่ได้จนกว่าผูก้ จู้ ะชำ�ระหนีค้ รบ เนือ่ งจาก
ในสัญญาคํ้าประกัน ระบุว่าผู้คํ้าประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้า อย่างไรบ้าง ทางที่ดีหากต้องลงนามคํ้าประกันให้ใครก็ขอให้
ประกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมให้สหกรณ์ การเปลี่ยนตัว เป็นเรื่องที่จำ�เป็นอย่างที่สุดจริงๆ และต้องพิจารณาถึงตัวผู้กู้
ผูค้ าํ้ ประกัน เกิดขึน้ ในกรณีทผี่ คู้ าํ้ ประกันพ้นสมาชิกภาพเท่านัน้ ด้วยว่ามีความสามารถในการชำ�ระหนี้มากน้อยแค่ไหน มีความ
เช่น ถึงแก่กรรม ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ลาออกจากสหกรณ์เป็น ซื่อสัตย์สุจริตเพียงใด ทั้งต้องพิจารณาวงเงินคํ้าประกันด้วยว่า
สมาชิก ล้มละลาย ถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจำ�โดย หากผู้กู้ไม่ชำ�ระเราจะรับผิดชอบไหวหรือไม่หรืออาจบอกให้ผู้กู้
หาผู้คํ้าประกันหลายๆ คน ก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้
มีความผิด
ความรับผิด อาจไม่จ�ำ กัดแค่วงเงินคํ้าประกัน ถึงแม้ผู้คํ้า ระดับหนึง่ หรือวิธสี ดุ ท้าย การปฏิเสธอย่างนุม่ นวลก็เป็นทางออก
ประกันจะรับผิดในวงเงินไม่เกินที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ถ้ามีการ ที่ดีสำ�หรับคุณ
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : จากวารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ฟ้องร้องดำ�เนินคดี ความรับผิดอาจไม่หยุดอยู่แค่นั้น เพราะ
ปีที่ 54 ฉบับที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557

กสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพือ่ ชำ�ระเงินกูแ้ ละซือ้ หุน้ รายเดือน หรือฝากเงิน โดยเอาเข้า
การโอนเงิน : บัญชีสมาชิ
ธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด ดังนี้

-

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด สาขาอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด สาขาถนนสรรพสิทธิ์
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
ธนาคารออมสิน สาขาถนนยุทธภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์
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เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี

305-2-09070-5
475-300-352-6
606- 2-01560-7
020-134-27980-9
322-0-61866-9

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

หมายเหตุ เมื่ อ โอนเงิ น แล้ ว
กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่
โอนเงินทันที หรือสมาชิกสามารถ
ฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทาง
เว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ว่าเงินนั้น
เป็นของท่าน

		 คำ�ว่า “เกษียณ” ถ้าแปลตามพจนานุกรมจะแปลว่า “สิ้นไป,
หมดไป ขีดขัน้ อายุ เช่น ปลดเกษียณ คือ ปลดจากงาน เมือ่ อายุครบ 60 ปี”
เวลาของช่วงวัยเกษียณน่าจะเป็นวัยที่มีความสุขที่สุด เพราะเป็นการ
ปลดเปลื้องการงานที่รับผิดชอบมาเกือบทั้งชีวิต การวางแผนชีวิตในวัย
หลังเกษียณมีความสำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุข
มีอายุยาวนานอย่างมีคุณภาพ
		 จึงขอแนะนำ�เทคนิคการจัดการเงินทองเพื่อเตรียมตัวก่อนวัย
เกษียณให้สบายใจ ดังต่อไปนี้
		 ประมาณช่วงเวลาหลังเกษียณ เช่น 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี
เพือ่ ให้รวู้ า่ เราจะต้องใช้เงินหลังเกษียณไปอีกกีป่ ี ปัจจุบนั ช่วงชีวติ โดยเฉลีย่
ของผู้ชาย คือ 72 ปี และของผู้หญิง คือ 75 ปี ซึ่งเทคโนโลยีการแพทย์
ที่ก้าวหน้าขึ้นอาจทำ�ให้มนุษย์มีอายุยืนยาว และเมื่อมีอายุยืนยาวขึ้น
จำ�นวนเงินที่ที่ต้องใช้ยามเกษียณอายุก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
		 คำ�นวณค่าใช้จ่าย ทั้งหมดคร่าวๆ ในวัยเกษียณพอคำ�นวณ
แล้วก็ลองบวกเพิ่มไปสัก 25 % หรือจะลองใช้สูตรคำ�นวณดังนี้ครับ
เงินที่ควรมีหลังเกษียณอายุ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 เดือน x
จำ�นวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณเช่น หากประเมินว่าหลัง
เกษียณจะใช้จ่ายเงินเดือนละ 20,000 บาท และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่
จนอายุ 90 ปี
จำ�นวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ = 20,000 บาท x 12 เดือน x 30 ปี
= 7,200,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำ�นวนเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียว
(อ่านบทความหากอายุ 50 แล้ว แต่ยังไม่มีเงินเก็บ จะเกิดอะไรขึ้น)
		 ประเมินอัตราเงินเฟ้อ ที่คาดว่าจะเป็นไปในช่วงเวลาของการ
เกษียณอายุ เพราะเงินเฟ้อทำ�ให้เงินออมที่หามาด้วยความยากลำ�บาก
กว่าจะเก็บออมได้นั้นต้องด้อยค่าลงไป เพราะเมื่อระดับอัตราเงินเฟ้อสูง
มากขึ้นเท่าใด เงินออมของเราก็ด้อยค่าลงมากเท่านั้น

เวลารับ-จ่ายเงิน สหกรณ์ฯ

เวลา 08.00 – 15.00 น.
เวลา 08.00 – 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
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ประมาณการรายได้หลังเกษียณ ว่าจะมีรายได้เข้ามา
ทางใด เช่น เงินบำ�เหน็จบำ�นาญ เงินรับจากกองทุนประกันสังคม
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ รายได้จากการลงทุน การประกันชีวิต
		 วางแผนการออม จากการประมาณค่าใช้จ่ายและรายได้
หลังเกษียณที่คำ�นวณไว้ เราจะรู้ว่าต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะ
สามารถวางแผนการออมและการลงทุนอย่างเหมาะสม ผมแนะนำ�ให้ลอง
ลงทุนออมเงินในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF (Retirement
Mutual Fund) โดย RMF หรือกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป คือ เป็นกองทุนที่มีลักษณะผสม
ระหว่างการเป็นกองทุนรวม กับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้ในยาม
ชราภาพ ทีร่ ฐั บาลให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผลู้ งทุนเพือ่ เป็นแรงจูงใจ
โดยให้เงินลงทุน RMF ได้รับการยกเว้นภาษีตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่
เกิน 15 % ของเงินได้ในแต่ละปี และเมื่อนับรวมกับเงินที่ผู้ลงทุนถูก
หักเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
(กบข.) แล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท นอกจากนั้น เงินผลประโยชน์
ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital gain) ก็ยังไม่ต้องเสียภาษี
อีกนะครับ เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย นอกจากนี้ RMF
ยังเปิดโอกาสให้ผไู้ ม่มสี วัสดิการสะสมเงินเพือ่ วัยเกษียณ เช่น ผูท้ ปี่ ระกอบ
วิชาชีพอิสระทีไ่ ม่มนี ายจ้าง หรือผูท้ มี่ สี วัสดิการอยูแ่ ล้วแต่ตอ้ งการสะสม
เพิ่มเติม ได้มีโอกาสสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณด้วย
		 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ข้อนี้ผมคิดว่าสำ�คัญ
มาก เพราะการมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี จะเหมือนเรามีแผนที่นำ�ทาง
ทีด่ ที พี่ าเราไปถึงจุดหมายได้อย่างมัน่ คงและปลอดภัยนะครับ ซึง่ ผมอยาก
จะขอแนะนำ�ให้เพือ่ นลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการวางแผนเกษียณ
ดูนะครับ หากเรารูจ้ กั เตรียมตัววางแผนเงินตามเทคนิคทีไ่ ด้แนะนำ�ไว้ เรา
ก็จะสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขได้อย่างแน่นอน
ที่มา : Krungsri Guru

แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถ
สำ�หรับ บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์

(ไม่พักเที่ยง)

ธุรกรรมด้านสินเชื่อ

นายพรายจุมพล สายเสมา
เลขานุการ-กรรมการเงินกู้

ที่

“ลานสุวรรณกูฏ”ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ

มี 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเลขที่ 69, 70, 71

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

รับสมัครเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำ�เนินการ, กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562
ประธานกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 1 คน
สมัครได้ตั้งแต่
กรรมการดำ�เนินการ 			
จำ�นวน 4 คน
วันที่ 5 – 24 กันยายน 2561
ผู้ตรวจสอบกิจการ			
จำ�นวน 3 คน
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

สมาชิกแจ้งความจำ�นงเพื่อโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - วันที่ 21 กันยายน 2561
หากพ้นกำ�หนด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนปี 2561 เข้าบัญชีเดิมของสมาชิกเหมือนปีที่แล้ว
กรณีที่สมาชิกยังไม่มีบัญชีเงินฝากขอให้ดำ�เนินการเปิดบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์ฯ
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ดำ�เนินการโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืนให้

การเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งวิธีกดปุ่ม
ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โปรดนำ�บัตรประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการหรือบัตรที่มีรูปภาพแสดง
ตนของสมาชิกเพื่อแสดงตนก่อน
เข้าคูหาเลือกตั้งด้วย

โดยให้สมาชิก 1 คน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนี้
* เลือกตั้งตำ�แหน่งประธานกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
จำ�นวน 1 คน
* เลือกตั้งตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ		
จำ�นวน 4 คน
* เลือกตั้งตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ					
จำ�นวน 3 คน
โดย กรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดอุบลราชธานี (กกต.จว.อุบลฯ) เป็นผู้ด�ำ เนินการและอำ�นวยความสะดวก

การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
เมื่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรองผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ, กรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2562 แล้วสหกรณ์ฯ จึงจะเริ่มให้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และจ่ายค่าตอบแทน ไปจนถึง
เวลาไม่เกิน 14.00 น.

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก 									ร้อยละ/ปี

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

โทรศัพท์ 045-255838 มือถือ 		 089-720-3212
มือถือ 085-479-5651 , 090-376-4847 สอบถามเคหะ
โทรสาร 045-264714
โทรสายใน - ผู้จัดการ 1369
		 - ฝ่ายสินเชื่อ 1377
		 - ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347
		 - ฝ่ายธุรการ , ฝ่ายบัญชี,งานศูนย์ประสานงาน
			 สมาคม ฌกส. 2149

- เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)
		 2.50
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)
		 3.50
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม18 สค.60) 4.50
		 เงินกู้
ร้อยละ/ปี
- สามัญงวดชำ�ระไม่เกิน 240 งวด ร้อยละ 6.50
- สามัญงวดชำ�ระไม่เกิน 360 งวด ร้อยละ 6.75
- ฉุกเฉินงวดชำ�ระไม่เกิน 12 งวด ร้อยละ 6.50 (เริ่ม 1 ม.ค.61)
ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
- ฉุกเฉินงวดชำ�ระไม่เกิน 24 งวด ร้อยละ 6.75
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
- เงินกู้ทุนเรือนหุ้น
ร้อยละ 6.25
รวมไม่เกินเดือนละ 45,000 บาทต่อคน
- เงินกู้พิเศษ (เคหะ)
ร้อยละ 5.75 (เริ่ม 2 ก.พ.58)
ทัง้ นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ !!!
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วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

เกิดวันที่ 			
การศึกษา

นางวนิดา เมฆวิมล

24 มิถุนายน 2501
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
				 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำ�งาน เริม่ ปฏิบตั งิ านวันที่ 1 เมษายน 2523
อายุการทำ�งาน 38 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน		

นายนันทพงศ์ ชยาทิกุล

เกิดวันที่ 			
การศึกษา

16 กรกฎาคม 2527
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)
				 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำ�งาน บริษัท เอเชีย นิชชิน (ประเทศไทย) จำ�กัด
				 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด
คติประจำ�ใจ 		 ซื่อสัตย์ และจริงใจ

เกิดวันที่ 			
การศึกษา

นางอรวรรณ ยารักษ์

5 กันยายน 2502			
ประกาศนียบัตร (ปวช.)
				 โรงเรียนพาณิชยการอุบลราชธานี
ประวัติการทำ�งาน เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 30 มีนาคม 2523
อายุการทำ�งาน 38 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
คติประจำ�ใจ
ยิ้มไว้ ใจเย็น ซื่อสัตย์ สุจริต
ความประทับใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาที่มีปัญหา

เกิดวันที่ 			
การศึกษา

นางสาววัจนีย์ พิมพาชัย

29 พฤศจิกายน 2535
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)
				 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำ�งาน บริษัท สรรพสิทธิ์พัฒนา จำ�กัด
คติประจำ�ใจ
ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว

สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันรับเงินเดือนและวันสิ้นเดือน (แต่ละเดือนงดจ่าย 2 วันทำ�การ)

เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน ทำ�ให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้
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วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

ภาพกิจกรรม

ถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำ�ต้นเทียนพรรษาประจำ�ปี 2561

บริจาคโลหิต 12 สิงหาคม 2561

ร่วมกันพัฒนาด้านการเงินระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี กับ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนลุ่มนํ้าโขง จำ�กัด วันที่ 10 กันยายน 2561

จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2561

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด
วัตถุประสงค์
จัดทำ�โดย
นายแพทย์อาคม
นางวันเพ็ญ
นางสาววาสนา
นางลักขณา
นางสาวกรรณิการ์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 44 ประจำ�ปี 2561 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

อารยาวิชานนท์
ประธานกรรมการ
ดวงมาลา รองประธานกรรมการคนที่ 1
อุปสาร รองประธานกรรมการคนที่ 2
ทองมี
กรรมการ-เหรัญญิก
ยุภาศ
กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางอรุณรัตน์
นางวิไล
นายพรายจุมพล
นายพงษ์ศักดิ์
ว่าที่ร้อยเอกสมาน
นางจันทนา

ศุภวรรณาวิวัฒน์
กรรมการ
สมนึก
กรรมการ
สายเสมา
กรรมการ
ศรีสุข
กรรมการ
บุญช่วย
กรรมการ-เลขานุการ
พูลผล
กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุดา
นางสาวคงคา
นางวนิดา
นางจุฑาไล
นางอรวรรณ
นางบังออน
นางสาวศลิษา
นางสาวอุณาโลม
นายสุชาติ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
เชื้อสิงห์
ประสานพิมพ์
เมฆวิมล
พลาศรี
ยารักษ์
คำ�เพชร
ใจชอบ
พิลาชัย
ชนะมี

ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 15/2555
ปจ.อุบลราชธานี 34000

กรุณาส่ง

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำ�กัด

247/1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-255838-9 มือถือ 089-720-3212 , 085-479-5651
โทรสาร 045-264714 โทรสายใน 1347, 1377, 1369, 2149 http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

