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งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก สอฟ. 
วันที่ 7 กันยำยน 2561 ณ เรืออังสนำ

ทัศนศึกษาสมาชิก สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ 23 - 28 พฤศจิกำยน 2561



มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ 1

(นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์)

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และครอบครัว

มีสุขภาพกายแข็งแรง ปราศจากภัยอันตรายกล�้ากราย

สุขภาพใจเบิกบาน สติปัญญาล�้าเลิศ มีทรัพย์เพิ่มพูน 

และปันผลเจริญงอกงาม

นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

สารจาก



2 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ2 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

(นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ขออวยชัยให้มีสุขทุกข์อย่าหมาย

สรรพทุกข์สรรพโศกอย่ากล�้ากราย

อันตรายภัยทั้งผองอย่าแผ้วพาน

อโรคะพยาธิให้แคล้วคลาด

ขออ�านาจพุทธคุณบุญสืบสาน

ให้พละมีมากล้นยิ่งยืนนาน

ตลอดกาลจงพานพบแต่สิ่งดี

นายนิพัทธ์  เหลืองด�ารงค์
ประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สารจากประธาน



ทายาทสมาชิกรับเช็ค ฌาปนกิจสงเคราะห์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

3มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



1. อารัมภบท

มีค�ำถำม จากสมาชิกเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันมากมายด้วยความสงสัย เช่น

- สหกรณ์มีแนวทำงช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันหรือไม่ เพียงใด

- กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันคืออะไร ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

- ท�ำไมผู้กู้ต้องจ่ำยเงินเข้ำกองทุนฯ และท�ำไมจึงไม่ได้ดอกเบี้ย

- สหกรณ์ฯ น�ำเงินกองทุนฯ ไปท�ำอะไร ?

- สมำชิกที่จ่ำยเงินเข้ำกองทุนฯ จะได้รับเงินคืนหรือไม่

 ฯลฯ

ผมขออนุญำต ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบถึงสาเหตุ วัตถุประสงค์ ที่มาของเงินกองทุนฯ ข้อดี ข้อเสีย เกี่ยวกับเงินกองทุน

ช่วยเหลือผู้ค�้าประกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ๆ 

2. กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันคืออะไร ?

กองทุนช่วยเหลือผู้ประกัน หรือ “กองทุนเพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพสหกรณ์” คือ กองทุนที่สหกรณ์ฯ จัดตั้งข้ึนมา 

ในรปูแบบ “กองทนุ” ภายใต้การบรหิารโดยคณะกรรมการด�าเนนิการ สอฟ. กองทนุนีร้เิริม่จดัตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2541 ต่อมาได้มกีารแก้ไข  

ปรับปรุงหลายครั้งเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. เหตุผลการจัดตั้งกองทุนฯ

เนื่องจำกสหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกหลากหลายประเภท (ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ) และยังมีเงินกู้โครงการต่าง ๆ เช่น 

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการถนนสีขาว โครงการช�าระหนี้

ภายนอก โครงการช่วยน�้าท่วม โครงการช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน ซ่ึงท�าให้สมาชิกกู้เงินและเป็นหนี้กันสูงมาก ในขณะที่หลายคน 

มีเงินได้ไม่พอหัก (ติดลบ)

และต่อมำเมือ่ประมาณปี 2559 สมาชกิได้ร้องขอให้ กฟน. หกัเงนิช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ไม่เกนิ 70% เพือ่จะมเีงนิเหลือใช้ 

อย่ำงน้อย 30% นอกจากนั้น สมาชิกยังร้องขอ กฟน. ให้พนักงานสามารถลำออกจำกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้ เหตุผลคือ

ต้องการน�าเงนิจากกองทนุส�ารองเลีย้งชีพไปใช้จ่ายและช�าระหนีภ้ายนอก (ไม่ช�าระหนีส้หกรณ์) ผลทีต่ามมากค็อื สมาชกิผูกู้้หลายคน 

ไม่สามารถช�าระหนี้สหกรณ์ได้ (เงินได้ติดลบ) และท�าให้ผู้ค�้าประกันซึ่งต้องรับภาระชดใช้แทนผู้กู้

มารู้จัก “กองทุนช่วยเหลือ
ผู้ค�้าประกัน” กันดีกว่า

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ สอฟ.

4 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



4. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

4.1 เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้กับผู้ค�้าประกัน กรณีผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ เช่น ตาย หนี ถูกให้ออกจากงาน เงินได้ 

ไม่พอหัก โดยสหกรณ์จะน�าดอกผลจากเงินกองทุนมาช่วยเหลือผู้ค�้าประกันชดใช้ให้ส่วนหนึ่ง 

4.2 เพื่อลดความเสี่ยงจากหนี้เงินกู้ที่ไม่สามารถช�าระได้ตามปกติ (NPL)

4.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง และมีเสถียรภาพ ให้กับสหกรณ์อย่างยั่งยืน

5. เงินกองทุนฯ มาจากไหน ?

เงินกองทุนมี 2 ประเภท คือ 

5.1 “กองทุน 1” มำจำกสมำชิกผู้กู้เป็นผู้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน 

5.2 “กองทุน 2” มำจำก

 - สหกรณ์ โดยกำรจัดสรรจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี

 - สหกรณ์ โดยกำรจัดสรรจำกก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

 - ผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยเงินฝำกที่สหกรณ์จ่ำย

 - กำรบริจำค

6. สหกรณ์บริหารเงินกองทุนฯ อย่างไร

เงินกองทุนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ดังนี้

6.1 “กองทุน 1” สมำชกิ (ผูกู้)้ ทีใ่ช้บคุคลค�า้ประกนั เป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุในอตัราทีส่หกรณ์ก�าหนด (ร้อยละ 3  

ของวงเงินกู้ตามสัญญา) เงินกองทุน 1 จะน�าฝากไว้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราสูงสุด และดอกเบี้ย 

ดงักล่าวจะโอนเข้าไว้ใน “กองทนุ 2” เพือ่สะสมไว้ และจะน�าไปช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระผูค้�า้ประกนั (ตามสดัส่วน) เมือ่ผูกู้้ไม่สามารถ 

ช�าระหนี้ได้

 เงินที่สมำชิกผู้กู้จ่ายเข้ากองทุน 1 น้ัน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเฉพำะต้นเงินเมื่อสมำชิกช�ำระหนี้หมด (จะไม่ได้รับ

ดอกเบี้ย เพราะดอกเบี้ยจะโอนเข้ากองทุน 2 เพื่อเก็บสะสมเอาไว้ช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเมื่อมีผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้)

 ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือน ต.ค. 61) กองทุน 1 มีจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ประมำณ 343 ล้ำนบำท

6.2 “กองทุน 2”สหกรณ์สนับสนุนโดยการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และจากการจัดสรรก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปี ซึ่งรวมกับดอกเบ้ียท่ีได้รับจากกองทุน 1 ที่โอนเข้ากองทุน 2 และเงินบริจาค (ถ้ามี) และสหกรณ์จะน�าเงินกองทุน 2  

น�าไปฝากหรือลงทุนภายนอกเพื่อได้ผลตอบแทน และดอกผลที่ได้จะโอนสมทบเข้าไว้ใน “กองทุน 2”

 เมื่อมีสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้และสหกรณ์ได้ติดตามแล้ว สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกผู้ค�้าประกันทราบ และ 

ให้ผู้ค�้าประกันเลือกว่าจะให้สหกรณ์ด�าเนินการใน 2 แนวทาง ดังนี้

 6.2.1 ให้สหกรณ์ด�ำเนนิกำรคดใีห้ถงึทีสุ่ดก่อนทีจ่ะให้ผูค้�ำ้ประกันรับภำระแทน กรณนีี ้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 

2 ปี (ระหว่างการด�าเนินการ ดอกเบ้ียจะเดินตลอด) และสหกรณ์จะไม่สามารถน�าเงินดอกผลจากกองทุน 2 มาช่วยเหลือได้  

ดังนั้น เมื่อคดีตัดสินแล้ว ภาระหนี้สินรวมกับดอกเบี้ยจะเพิ่มสูง ผู้ค�้าประกันจะต้องรับภาระชดใช้แทนผู้กู้เป็นจ�านวนสูงมาก

 6.2.2 ผูค้�ำ้ประกนัยนิยอมช�ำระหนีแ้ทนผูกู้้ไปก่อน โดยสหกรณ์จะน�าเงนิหนีค้้างช�าระของผูกู้ห้กัด้วยทนุเรอืนหุน้ของผูกู้้  

จากนั้นจะน�าเงินดอกผลจากกองทุน 2 มาช่วยเหลือ 60% ของยอดหนี้คงเหลือหลังจากทุนเรือนหุ้นแล้ว หนี้ที่เหลืออีก 40% 

(กองทุนช่วย 60 ผู้ค�้ำประกันรับภำระ 40) จึงจะน�าไปเฉลี่ยหักจากผู้ค�้าประกันในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน และหากภายหลังสหกรณ์

ฟ้องร้องบังคับคดี และสืบทรัพย์จากผู้กู้ได้มาเท่าใด สหกรณ์ก็จะน�ามาจ่ายคืนเข้ากองทุน 2 และที่เหลือจะคืนให้กับผู้ค�้าประกัน

ตามสัดส่วนต่อไป

  ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือน ต.ค. 61) กองทุน 2 มีจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ประมำณ 47 ล้ำนบำท
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7. สถานการณ์เงินกองทุนฯ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ยอดกองทุนเสถียรภาพสหกรณ์ (ณ 31 สิงหาคม 2561)

 รำยกำร จ�ำนวนรำย  จ�ำนวนเงิน (บำท)

กองทุนเสถียรภาพฯ (กองทุน 1)  343,207,675.00

กองทุนเสถียรภาพฯ (กองทุน 2) 47,414,351.79

ดอกเบี้ยกองทุนเสถียรภาพฯ (กองทุน 1) เดือนละ 1,237,149.65

ดอกเบี้ยกองทุนเสถียรภาพฯ (กองทุน 2) เดือนละ 112,291.67

กองทุนเสถียรภาพฯ ผ่อนช�าระเดือนละ 843 1,740,830.00

กองทุนเสถียรภาพฯ รับภาระหนี้ทั้งสิ้น 843 271,042,761.58

กองทุนเสถียรภาพฯ คงเหลือช�าระ 843 214,598,066.77

สรุปกองทุนเสถียรภาพฯ 1 (สมาชิกจ่ายสมทบ) มียอดเงินคงเหลือ 343.20 ล้านบาท กองทุนเสถียรภาพฯ 2 (สหกรณ์ 

จัดสรรสมทบ) มยีอดเงนิคงเหลอื 47.41 ล้านบาท ขณะทีม่ดีอกเบีย้จากกองทนุเสถยีรภาพฯ 1 จ�านวนเงินเดือนละ 1.24 ล้านบาท  

มีดอกเบี้ยจากกองทุนเสถียรภาพฯ 2 จ�านวนเงินเดือนละ 112,291 บาท 

กองทนุเสถยีรภำพฯ มยีอดท่ีต้องรบัภาระจ่ายช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนั จ�านวน 843 ราย เป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ 271.04 ล้านบาท 

ช�าระเดอืนละประมาณ 1.74 ล้านบาท ซึง่จ�านวนเงนิทีก่องทุนจ่ายสงูกว่า (ตดิลบ) ดอกเบีย้ทีไ่ด้รบัเดอืนละประมาณ 1,740,830.00 -  

(1,237,149.65 + 112,291.67) = 391,388.68 บาท หรือติดลบปีละประมาณ 4.70 ล้านบาท จ�านวนเงินที่กองทุนฯ  

จะต้องช�าระอีก จ�านวนทั้งสิ้น 214.60 ล้ำนบำท

8. สหกรณ์ได้ช่วยเหลือผู้ค�้าประกันนอกจากกองทุนฯ อีกหรือไม่

นอกจำกกำรช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันโดยใช้กองทุนเสถียรภาพสหกรณ์แล้ว ปัจจุบันสหกรณ์ยังมีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ค�้าประกัน ดังนี้

8.1 สวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิกถึงแก่กรรม กรณีสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ (ฟรี)  

โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่ 10,000 - 160,000 บาท (ตามอายุการเป็นสมาชิก) กรณีที่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ  

จะได้รับเงินสงเคราะห์ 120,000 บาท เงินสวัสดิการดังกล่าว สหกรณ์จะน�าไปหักจากหนี้คงเหลือ ซ่ึงจะท�าให้หน้ีของผู้กู้ลดลง  

ท�าให้ผู้ค�้าประกันรับภาระชดใช้แทนผู้กู้ลดน้อยลงไปด้วย

8.2 สวัสดิกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ กรณีท่ีสมาชิกผู ้กู ้ ได ้สมัครเป็น 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (สส.อรรท.) และ/หรือสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์ ชสอ. (สส.ชสอ.) หากสมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับเงินสงเคราะห ์

ประมาณ 600,000 บาทต่อกอง หากเป็น 2 กอง จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  

1,200,000 บาท ซึ่งสหกรณ์จะน�าไปหักจากหนี้คงเหลือ ซ่ึงจะท�าให้หนี้ผู้กู้ลดลง  

ท�าให้ผู้ค�้าประกันรับภาระชดใช้แทนผู้กู้ลดน้อยลงไปด้วย

8.3 ลดดอกเบี้ยให้ผู้ค�้ำประกันที่รับภำระแทนผู้กู ้ กรณีที่ผู้ค�้าประกันต้องรับภาระแทนผู้กู ้ สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ย 

ให้กับผู้ค�้าประกันในอัตราต�่าที่สุด (เท่ากับต้นทุนของสหกรณ์) (3.65%) (เดิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้ปกติ คือ 

5.25%)
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9. โครงการช่วยเหลือผู้ค�้าประกันที่กำลังด�าเนินการ

ปัจจุบันสหกรณ์มีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ค�้าประกันและผู้กู้หลายโครงการ ดังนี้

9.1 โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ NPL หรือโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ดังนี้

 9.1.1 การรวมหนี้ท่ีใช้บุคคลค�้าประกันทุกสัญญา โดยรวมกับหนี้เงินกู้พิเศษเหลือสัญญาเดียว ซึ่งเงินกู้พิเศษ 

จะใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งจะท�าให้สัญญาเงินกู้ที่ใช้ผู้ค�้าประกันทุกคนหลุดพ้นจากความรับผิดทันที (ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วม 

โครงการประมาณ 580 คน) และได้ปรับโครงสร้างหนี้ส�าเร็จ ผู้กู้สามารถช�าระหนี้ได้ตามปกติและมีเงินเหลือใช้ (ไม่ติดลบ)  

ประมาณ 100 ราย 

 9.1.2 กรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน หรือหลักทรัพย์มีมูลค่าไม่เพียงพอกับการรวมหนี้เป็นสัญญาเดียว สหกรณ์

จะแนะน�าให้ขยายระยะเวลาผ่อนช�าระเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเกินอายุเกษียณ (ผู้ค�้าประกันต้องยินยอม) ซึ่งวิธีนี้ก็จะท�าให้ผู้กู้สามารถ 

ช�าระหนี้ได้ตามปกติ มีผลท�าให้หนี้ของผู้กู้ลดลงทุกเดือนและในที่สุดหนี้ก็หมดไป ซึ่งหมายความว่าผู้ค�้าประกันทุกคนก็จะหลุดพ้น

จากความรับผิด 

 9.1.3 สหกรณ์ก�าลังพิจารณาลดจ�านวนผู ้ค�้าประกันลง จากเดิมที่สัญญากู ้ 1 สัญญา จะต้องมีผู้ค�้าประกัน 

ประมาณ 5 คน จะลดจ�านวนผู้ค�้าประกันลงเหลือไม่เกิน 3 คน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ไม่ต้องหาผู้ค�้าประกันยาก และ  

ผู้ค�้าประกันไม่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้น

 9.1.4 สหกรณ์ก�าลังพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการช่วยเหลือผู้ค�้าประกันกรณีที่ผู ้กู ้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ โดยจะน�า 

เงินดอกผลจากกองทุนเสถียรภาพฯ มาช่วยเหลือผู ้ค�้าประกันเพิ่มข้ึนเพื่อให้ผู ้ค�้าประกันให้รับภาระน้อยลงอีก (ปัจจุบัน 

สัดส่วนการช่วยเหลือ 60 : 40) กล่าวคือ กองทุนจะช่วยเหลือ 60% ผู้ค�้าประกันรับภาระ 40% (เฉลี่ยจากผู้ค�้าประกันทุกคน)  

โดยสหกรณ์จะพิจารณาเพิ่มการช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเป็น 70 : 30

10. สรุป

จำกข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ค�้าประกันท่ีต้องรับภาระชดใช้หนี ้

แทนผู้กู้ กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถช�าระหน้ีได้ สหกรณ์จึงพยายามที่จะหาวิธีการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้กับผู้ค�้าประกัน ทั้งในรูป 

ของสวสัดกิาร (ฟร)ี เช่น สงเคราะห์ศพ การฌาปนกจิสงเคราะห์ จดัตัง้กองทนุเสถยีรภาพสหกรณ์ และเพิม่สดัส่วนการน�าเงนิกองทนุ 

มาช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้

การช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนัเริม่ต้นด้วยการให้ความช่วยเหลือจากน้อยไปหามาก และพัฒนารูปแบบ วธิกีาร การให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ค�้าประกันมาโดยตลอด 

ในอนาคตสหกรณ์ก�าลังพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน เช่น โครงกำรประกันชีวิต และโครงกำรประกัน

หนี้ ทั้งนี้ สหกรณ์มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์ และไม่ต้องการให้ผู้ค�้าประกันรับภาระชดใช้หนี้แทนผู้กู้เลย

สุดท้ายนี้ เน่ืองในวารดิถีข้ึนปีใหม่ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ืสิทธิ์ที่ท่านนับถือ ดลบันดาลให ้

สมาชิก สอฟ. และครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์
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เกษียณอย่างไร 

ให้สุข สง่า และล�่าซ�า

จ�ำนวนเงินเก็บที่เรำควรมี ณ วันที่เกษียณอำยุ = ค่ำใช้จ่ำยต่อปีหลังเกษียณ x จ�ำนวนปีที่คำดว่ำจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
ควำมผิดพลำด 5 ประกำรในกำรเกษียณ ที่ต้องหลีกเลี่ยง 
1. การไม่วางแผนการเงินหลังเกษียณ
2. การหวังพึ่งเพียงเงินบ�านาญ หรือเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
3. การลังเลที่จะเริ่มโปรแกรมการเก็บออมเงิน ระลึกไว้เสมอว่า เริ่มออมเร็ว ก็รวยเร็ว
4. ไม่บริหารความเสี่ยง โดยทุ่มเทออมหรือลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
5. ละเลยความส�าคัญของอัตราเงินเฟ้อ ที่จะบั่นทอนมูลค่าเงินออมของเรา
แล้วเพื่อน ๆ ล่ะคะ คุณเคยออกแบบชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างหรือไม่? จะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี หรืออยากเออรี่รีไทร์ หลังเกษียณ 

อยากใช้ชีวิตแบบไหน? อยากท�าอะไร? ที่ส�าคัญคือ ต้องเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่? หลายคนวาดฝันในบ้ันปลายไว้อย่างสวยหรู  
แต่หลายคนกลับไม่เคยนึกถึงเรื่องเหล่านี้เลย 

ในช่วงก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ดีเจเป็ดได้มีโอกาสพูดคุยขอความรู้เรื่องการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุ จากท่าน
ผู้ตรวจการ นางอัญชลี นาคนิศร หรือพี่อ้อยของน้อง ๆ  ท่านได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การออมของท่านว่า หลังจบการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สอบเข้าท�างานในการไฟฟ้านครหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2523 ต�าแหน่งวิทยากร 1 ศูนย์ประมวลผล
ข้อมลู ฝ่ายบญัช ีได้รบัเงนิเดอืน 3,200 บาท ในช่วงแรกของวยัท�างานท่านกใ็ช้ชวิีตสนกุเพลดิเพลนิเหมอืนกบัคนหนุม่สาวทัว่ไป กว่าจะหนั
มาใส่ใจเรื่องการออม ก็ล่วงเข้าปี พ.ศ. 2545 

พี่อ้อยวางแผนว่า หลังเกษียณท่านต้องมีเงินก้อนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย ท่านจึงสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด (สอฟ.) ออมเงินโดยซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รายเดือน เดือนละ  
5,000 บาท นอกจากน้ียังฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพิ่มพูน 12 เดือน และ 24 เดือน รวมทั้งออมเงินเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  
การไฟฟ้านครหลวง เริ่มจาก 8%, 11% และสุดท้ายที่ 15% 

ส่วนการออมภายนอก กฟน.น้ัน พ่ีอ้อยสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากสื่อโซเชียล และสอบถามจากผู้รู้ท่านอื่น ๆ   
มีการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF รวมถึงซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อน�าค่าลดหย่อนมาหักภาษีในขณะยังท�างานด้วย

“เงิน..ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ชีวิตจะล�าเค็ญแสนยากเข็ญหากไม่มี..เงิน”  
การวางแผนการเงินจึงส�าคัญมาก ๆ  ส�าหรบัอนาคตของพวกเราทุกคน หากเรายงัอยูใ่นวัยท�างาน วนันีเ้ราก็โชคดี 
ที่มีรายได้จากเงินเดือน โอที โบนัส..ฯลฯ แต่หลังจากเราเกษียณอายุไปแล้วล่ะคะ คิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปี 
แล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อไร้รายได้ประจ�าที่เคยมีเคยได้เหล่านี้

แม้ว่าพวกเราทุกคนรู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะถึงวันที่ต้องเกษียณอายุ แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีเพื่อนพนักงานอีก
หลายคนที่ไม่เคยเห็นความส�าคัญของการเตรียมแผนเกษียณเลย และมีความเข้าใจผิด ๆ ว่าแผนเกษียณนั้น 
เตรียมท�าเมื่อใกล้เกษียณก็ได้ หากคิดแบบนั้นอาจพอเตรียมตัวเตรียมใจได้ก็จริง แต่เตรียมเงินไม่ทันอย่าง
แน่นอนค่ะ เพราะคนเราส่วนใหญ่จะมีอายุหลังเกษียณ โดยเฉลี่ย 15 - 20 ปี นั่นหมายถึงว่าเราต้องเตรียมเงิน 
ก้อนโตเพ่ือจะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องไปง้อให้ลูกหลานและญาติพ่ีน้องมาเล้ียงดู  
หรือนั่ง ๆ นอน ๆ รอรับสวัสดิการผู้สูงอายุจากรัฐบาล ทั้งนี้ ยังไม่นับกรณีที่อาจเกิดโรคภัยเบียดเบียน ต้องใช้
เงินค่ารักษาพยาบาลอีกมหาศาล

 ดีเจเป็ด

ดีเจเป็ด
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เมือ่เก็บออมเงินได้พอสมควร พ่ีอ้อยเร่ิมวางแผนการลงทุนด้านอสงัหารมิทรพัย์ ด้วยการซ้ือท่ีดนิใกล้กับเพือ่นและญาต ิๆ   จ�านวน 7 ไร่  
ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จากนั้นพี่อ้อยได้ถอนเงินในบัญชีเงินฝากมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกบ้านชั้นเดียวที่แสนอบอุ่นท่ามกลาง
ธรรมชาติอันงดงาม ตั้งชื่อว่า “ไร่ป้าหวีท” โดยในระยะแรกวางแผนปลูกพืชที่ให้ผลผลิตระยะสั้น เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ เช่น  
กล้วย ไผ่ตง มะนาว แก้วมังกร อาโวคาโด ฯลฯ ต่อมาจึงค่อย ๆ  หาต้นไม้สวย ๆ แปลก ๆ  มาขยายสายพันธุ์เอง เช่น ต้นสับปะรดสี  
เมื่อได้ผลผลิตก็ใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล ลงภาพเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า “Unchalee Pa’sweet” ซึ่งมีผู้สนใจติดตามและติดต่อ 
ขอซ้ือต้นไม้จนกลายเป็นรายได้พเิศษขึน้มา ส�าหรบัการบรหิารจดัการไร่ป้าหวที พีอ้่อยมผีูท้ีไ่ว้วางใจได้คอื เจ้าของทีด่นิเดมิมาช่วยดแูลไร่ให้  
ท�าให้เบาแรงในการดูแลงานหนักในไร่ในสวน สุดท้ายเมื่อบ้านไร่ป้าหวีทเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้ชักชวนให้คุณแม่และน้องสาวมาใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ถงึตอนนี ้เพ่ือนพนกังานหลายคนอาจบอกว่า ฉนักม็คีวามฝันหลงัเกษยีณเหมอืนพีอ้่อยเลย แต่ช้าก่อน! หากเพือ่น ๆ  ไม่มกีารวางแผนทีดี่  
ฝันหวานอาจกลายเป็นฝันร้าย เพราะฝันนี้เป็นสิ่งมี “ค่ำ”..... “ค่ำ” ใช้จ่ายค่ะ ตั้งแต่ค่าคนสวน ค่าปุ๋ย ค่ายา หากต้องการให้พืชปลอดสาร  
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ก็ต้องท�าน�้าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง รวมทั้งค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าน�้ามันรถ ฯลฯ จิปาถะ 

ส�าหรับพ่ีอ้อยได้วางแผนค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ ด้วยการใช้เงินรายได้จากดอกผลของเงินออมโดยไม่ถอนเงินต้น  
นอกจากนี้ก็สร้างรายได้ใหม่ ๆ จากงานอดิเรกที่รัก ได้แก่ พืชไร่พืชสวน พืชที่ผสมสายพันธุ์ขยายพันธุ์เอง และเสาะหาพืชพันธุ์ไม้สวย ๆ 
แปลก ๆ  หายาก มาขายทางออนไลน์ให้แก่ผู้สนใจ 

สดุท้าย พีอ้่อยอยากฝากข้อคดิถึงน้อง ๆ  พนกังานว่า ขอให้น้อง ๆ  ตระหนกัถงึความส�าคญั 
และรบีศึกษาเรือ่งการออมการลงทุน ตวัพีอ้่อยเองเสยีดายท่ีเร่ิมต้นออมช้าไปนดิ แต่กย็งัถือว่า 
ไม่สายเกินไป ขอให้น้อง ๆ ระมัดระวังการใช้จ่าย อย่าฟุ้งเฟ้อไปกับการซ้ือสินค้าออนไลน์ 
สร้างหนี้บัตรเครดิต หรือการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น  
การเข้าร้านกาแฟหรู หรือซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด

อย่าลืมนะคะว่า “เงิน..ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ชีวิตจะลำเค็ญ 

แสนยากเข็ญหากไม่มี..เงิน”

ส�าหรับวันนี้ สวัสดีมีสตางค์ค่า........
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ธนาคาร ตามความเข้าใจของเราก็คือ สถานที่ฝากเงิน ถอนเงิน กู้เงิน และเป็นแหล่งลงทุนส�าหรับเรา แต่ถ้าอธิบายอย่างจริงจังของ 
ความหมายธนาคาร ตามราชบัณฑิตยสถาน นั้นได้ระบุบว่า ‘ธนาคาร’ มาจากค�าว่า ‘ธน’ แปลว่า เงินทอง ทรัพย์สิน และค�าว่า ‘อาคาร’  
มารวมกันเป็น ‘อาคารที่ท�ากิจการเกี่ยวกับการเงิน’ ซึ่งนี่คือนิยามค�าจ�ากัดความท่ีถูกต้องท่ีสุดของ ธนาคาร เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ธนาคารจึงไม่ได้จ�ากัดอยู่ในรูปแบบการให้บริการแบบเดิม บริบทของธนาคารในอนาคตจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  
แต่ธนาคารก็ยังมีความส�าคัญในฐานะตัวกลางท่ีถือเงินเยอะอยู่ดี เมื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น ธนาคารจึงปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปตาม
เทคโนโลยี เราจะมาชวนคุณไปดูเรื่องราวของธนาคารในอนาคตกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนมือถือ

เทคโนโลยีเปลี่ยน อนาคตธนาคารจะเป็นอย่างไร
• Online Banking ธนำคำรที่ไม่ต้องมีสำขำ : ปัจจุบันนี้มีธนาคารออนไลน์ที่ไม่ต้องมีสาขาอยู่บนโลกจริง ๆ เลยสักสาขา 

 ก็สามารถให้บริการลูกค้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน และก�าลังได้รับความนิยมข้ึนเรื่อย ๆ จากเหล่าคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ต้องการ 
 ธนาคารไว้ฝากเงิน แต่อยากมีธนาคารไว้บริหารไลฟ์สไตล์การจับจ่าย

• Mobile Banking เปลี่ยนวิถีชีวิต : ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปของธนาคารบนสมาร์ทโฟนท่ัวโลกกว่า 1.2 พันล้านคน และ 
 อนาคต แอปธนาคารบนมอืถอืจะท�าให้ผูใ้ช้งานแทบไม่ต้องไปท�าธรุกรรมใด ๆ  หรอืธรุกจิ SMEs กย็งัไม่ต้องไปธนาคาร แค่มีแอป  
 เช่น K PLUS SME ที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องจ่ายเงิน หรือรับเช็ค ก็จบ แล้วแบบนี้อนาคตสาขาธนาคารจะยังมีอยู่หรือเปล่า

• ธนำคำรจะเป็นผู้ผลักดันให้ไม่ต้องใช้เงินสด : อนาคตการใช้เงินสดจะน้อยลงไปเนื่องจากมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงิน 
 ผ่านออนไลน์มากขึ้น โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน ซ่ึงธนาคารท้ังหลายก็ตั้งหน่วยพัฒนา FinTech เพื่อพัฒนาระบบจ่ายเงิน 
 ของตัวเอง และเป็นหนึ่งในตัวกลางหลักที่ผลักดันให้ลดการใช้เงินสด แล้วใช้มือถือนี่แหละเป็นกระเป๋าเงิน

วิวัฒนาการธนาคาร 

2,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช เกิดระบบกู้ยืมสินค้าการเกษตร
ธนาคารหรือรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธนาคารมากที่สุดเกิดขึ้นในยุคอาณาจักรอัสซีเรีย และ

อาณาจักรบาบิโลนเฟื่องฟู โดยธนาคารมีสถานะเป็นจุดกู้ยืม หรือจุดเพื่อแลกสินค้าทางการเกษตรกัน 
ระหว่างคนในเมืองต่าง ๆ 

ปี ค.ศ. 1157 เกิดธนาคารที่รฐับาลรบัรองแห่งแรกที่อิตาลี
‘Bank of Venice’ คือธนาคารแห่งแรกของโลกถูกตั้งขึ้นที่เมืองเวนิช โดยรัฐบาลอิตาลี  

เป็นผู ้รับรอง ธนาคารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกเพื่อขอระดมทุนจากคนมีฐานะเพื่อน�าเงินไปใช ้
ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล แล้วรัฐบาลจะจ่ายผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อมาภายหลัง 
เริม่ให้บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา และระบบฝาก - ถอนเงนิด้วย ซึง่ใกล้เคยีงกบัระบบธนาคารในปัจจบุนั  
ส่วนธนาคารพาณิชย์แห่งแรกท่ีตั้งข้ึนมาเป็นสาขาโดยไม่มีรัฐบาลมาเก่ียวข้องนั้นมีช่ือว่า ‘The Taula 
de la Ciutat’ เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1401 ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซโลน่า สเปน และปัจจุบันสาขานี้ก็ยังคงอยู่

ปี ค.ศ. 1956 มีการก่อตั้งธนาคารกลางเพื่อก�หนดมาตรฐานต่าง ๆ ของธนาคาร
ในประเทศ

เกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต�่าท่ัวโลกอันเนื่องมาจากเพ่ิงผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สองหมาด ๆ  
จึงต้องมีธนาคารที่เป็นตัวกลางมาคอยจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และระบบการเงินในประเทศ  
หลายประเทศเริ่มก่อตั้งธนาคารกลางของตัวเอง ก่อนที่ระบบธนาคารจะเริ่มแพร่หลายในเวลาต่อมา

อนาคตกับบทบาทธนาคาร
ที่เปลี่ยนไปคุณดิชวัฒน์ จันทร์อี่



11มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

ปี ค.ศ. 2010 เกิดแอปพลิเคชนั Mobile Banking ครั้งแรกบนโลก
ยคุทีส่มาร์ทโฟนเริม่เบ่งบาน เริม่มผีูพ้ฒันาแอปโมบายแบงค์กิง้ ทีเ่ข้ามาช่วยทดแทน sms banking  

ทีจ่ากเดิมท�าได้แค่แจ้งเตอืนเงนิเข้า เงนิออก และท�ารายการง่าย ๆ  กลายมาเป็นการพฒันาแอปพลเิคชัน่ 
ที่ท�ารายการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ท�ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในยุคนั้นไม่สามารถ
ทราบได้ว่าใครคือแอปแรก เพราะหลายธนาคารในไทยก็พัฒนาแอปโมบายแบงค์กิ้งในช่วงนั้น ที่ได้รับ 
ความนิยมในเมืองไทยปัจจุบันคือ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

ปี ค.ศ. 2012 เกิดธนาคารบนมือถือขึ้นที่อเมริกา
Simple Bank เป็นธนาคารแบบออนไลน์ท่ีไม่มีสาขาใด ๆ นอกโลกออนไลน์ ลูกค้าต้องท�า

ธุรกรรมผ่านออนไลน์กับบัตรเดบิตของ simple bank โดยเปิดตัวให้ทดลองใช้ครั้งแรกปี 2012 แบบ 
Beta Version

ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาเวอร์ชั่นที่เปิดให้ใช้งานอย่างจริงจังในปีถัดมา ในปีแรกของการเปิดตัว 
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ มีลูกค้า 20,000 คน ใช้งาน Simple Bank และมี transactions เกิดขึ้นรวม  
200 ล้านเหรียญสหรัฐ

Mobile Banking มาแรง เปลี่ยนวิถีคนใช้
ATM จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน ให้การเบิกถอนเงินเป็นเรื่องง่ายแล้ว การมาถึงของ Mobile Banking Application ก็ท�าให้วิถีชีวิต 

ของคนเปลี่ยนไป ปัจจุบันน้ีมีผู้ใช้งานโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1.2 พันล้านคน สมาร์ทโฟนกลายร่างตัวเอง 
เป็นธนาคารบนมือถือให้กับผู้ใช้งานแอปทุกคน

นับตัง้แต่ปี 2012 จนถงึปัจจบุนันี ้ธนาคารไหนไม่มแีอปของตัวเองต้องพจิารณาแล้ว เพราะแอปธนาคารบนมอืถอืฟังก์ชนัส�าคญัคอื 
การโอนเงิน หรือจ่ายเงินโดยไม่ต้องพึ่งตู้เอทีเอ็ม หรือไปโอนเงินที่ธนาคารอีกต่อไป มีสถิติระบุไว้ว่าปี 2012 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของ 
การใช้งาน Mobile Banking ของหลายประเทศ ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 12 โดยเฉลี่ยมีคนใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง 24% ส่วนอันดับ
หนึ่งเป็นเกาหลีใต้ ตัวเลขอยู่ที่ 47%

สถิติการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันในเมืองไทย

AI และ Bots บนแอป จะมาทดแทน Call Center
คนไทยอาจคุ้นชินกับการใช้บริการ Call Center ท่ีเป็นคนในการแก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูล แต่ธนาคารที่อเมริกาอย่าง  

Bank of America โล๊ะ Call Center ออกบางส่วน ใช้โปรแกรมแชทบอทที่ชื่อ Erica มาช่วยเหลือลูกค้าแบบเรียลไทม์อยู่ในแอปพลิเคชัน 
โมบายแบงค์กิง้ของตวัเอง ความเจ๋งอยูท่ีก่ารตอบค�าถามลกูค้าทีแ่ชทมาถามปัญหาการใช้บรกิารอย่างทนัท ีซ่ึงไม่ใช่แค่พมิพ์ถาม แต่ถามด้วย
ค�าพูด เอริก้าก็ตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นจ่ายหนี้ เช็กยอดคงเหลือ ขอขยายระยะเวลาการจ่ายหนี้ ปรึกษาการลดดอกเบี้ย และอีกสารพัดที่ปกติ 
ต้องไปท�าที่ธนาคาร ทุกอย่างบอกกับเอริก้า

เอริก้า ไม่ใช่แค่โปรแกรมนกแก้วนกขุนทอง แต่มีการเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ เพื่อวิเคราะห์ลูกค้า และแก้ปัญหาให้ลูกค้าตลอดเวลา 
การพัฒนา AI หรือ Bots ที่คอยตอบสนองผู้ใช้งาน ท�าให้ธนาคารอื่น ๆ เริ่มที่จะพัฒนาแชทบอทของตัวเองเพื่อท�าให้บริการของตัวเอง 
น่าสนใจมากขึ้น
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Voice Payment เลิกใส่พาสเวิร์ดแล้ว สั่งจ่ายเงินด้วยเสียง
เทรนด์ที่คาดว่าจะมาในปี 2017 ก็คือระบบ Voice Payment ในแอปพลิเคชัน 

ของโมบายแบงค์กิ้งต่าง ๆ เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ใช้เสียงในการยืนยันตัวตนก่อนสั่งจ่ายเงิน  
หรอืโอนเงนิตามทีเ่จ้าของต้องการโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดอีกต่อไป การใช้เสยีงเพื่อยืนยันตัวเอง
มีความปลอดภัยล�้าไปอีกขั้นหนึ่งจากเดิมที่ใช้การสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งธนาคารหลายแห่งก็เร่ง
พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา หากส�าเร็จ นวัตกรรมเริ่มใช้งานจะถือว่าการเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร

เงินสดจะไม่จ�าเป็น เมื่อมี Digital Money
เดนมาร์ก เป็นประเทศแรกในโลกที่บอกว่าจะเลิกใช้เงินสดและใช้เงินดิจิทัลแทนตั้งแต่ปี 2015 ปัจจุบันเดนมาร์ก แทบไม่ใช้

เงินสดแล้ว และประเทศอื่นก็เริ่มเปลี่ยนสู่โลกไร้เงินสดเช่นกัน อีกท้ังปัจจุบันมีอุปกรณ์ท่ีพัฒนารองรับโลกท่ีไร้เงินสด เช่น สมาร์ทโฟน 
บางรุ่นแทนกระเป๋าเงิน หรือ Token Ring ที่เชื่อมต่อกับระบบ eWallet เมื่อไม่ใช้เงินสดแล้ว ธนาคารจะรับมือกับอนาคตนี้อย่างไร 

ธนาคารในฐานะสถาบนัทางการเงินหลกัจึงต้องหันมาพฒันาหรอืลงทุนใน FinTech ท่ีตวัเองสามารถเป็นเจ้าของได้ เพือ่จงูใจให้ลูกค้า 
ของธนาคารยังอยู่และใช้แพลทฟอร์มจ่ายเงินแบบดิจิทัล ธนาคารไม่ได้เสียอะไร เพราะสุดท้ายธนาคารเป็นตัวกลางที่ดูแลเงินลูกค้าอยู่ดี 

ประเทศไทยมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ระบบ ‘พร้อมเพย์’ มากขึ้น ท�าให้ทุกธนาคารมีหน่วยงานพัฒนา FinTech ของตัวเอง เป็น
ทางเลือกให้ลูกค้าได้ใช้งานระบบ Payment Platform ของตัวเอง

Online Banking ธนาคารทางเลือกของคนรุ่นใหม่
เมื่อก่อนเราเคยเข้าใจว่าธนาคารคือสถานท่ีออมเงิน ทว่าเมื่อปี 2011 เป็นจุดเปลี่ยนใหม ่

เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดตัวธนาคารออนไลน์ชื่อ ‘Simple Bank’ FinTech สัญชาติอเมริกา ที่เปิด 
ธนาคารออนไลน์แต่ไม่มสีาขาออกมาตัง้อยูข้่างนอกเลย เพราะ Simple Bank น�าเสนอบรกิารธนาคาร 
ในรูปแบบแอปที่หน้าตาดูเรียบง่าย Simple Bank ไม่ได้เป็นธนาคารที่ฝากเงินเพื่อกินดอกเบี้ย  

หรือเป็นธนาคารที่มีเงินให้กู้ แต่เป็นธนาคารออนไลน์ที่ช่วยบริหารการใช้เงินเป็นหลัก โดยผู้ใช้งาน Simple Bank จะมีบัตรเดบิตที่การันตี 
โดย Visa เอาไปใช้ต่างหากด้วย ส่วนรายได้ของธนาคารออนไลน์มาจากการเก็บค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  และดอกเบ้ียหลงั จากนัน้ก็มีหลายธนาคาร 
ออนไลน์เกิดขึ้นตามมา อาทิ GoBank, Ally, USAA, Vitual Wallet by PNC แต่ธนาคารออนไลน์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพาร์ทเนอร์กับ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ส่วนสถาบันการเงินก็ยังเป็นตัวกลางในการ ‘จ่าย’ อยู่ดี เพียงแต่มี Online Banking มาเป็นด่านหน้าเพื่อปรับ 
ให้ไลฟ์สไตล์การจับจ่ายของคนใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น

ยุคนี้อินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพ่ือให้ชีวิตคนง่ายข้ึน ธนาคารเองก็ถือเป็นระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงมา
ตลอดตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบัน และอนาคตหลังจากนี้จะเกิดอะไรข้ึนกับระบบธนาคารท่ีอยู่บนสมาร์ทโฟนท่ีง่ายกับชีวิตกว่านี ้
ก็คงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรอีกแล้ว

FINTECH จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเงิน 
FINTECH เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย Social Media, Mobile, Analytics และ Cloud ที่เกิดการประยุกต์ใช้ 

บนการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้จ�านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือสร้างบริการในธุรกิจการเงิน ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การจ่ายเงินออนไลน์ การซื้อหุ้นออนไลน์ และในช่วงที่ผ่านมา มีบริการรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน ตัวอย่างหนึง่ของ FinTech นัน่คอื การช�าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางดจิทิลั (e-Payment) 
ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรมอย่างมาก

เทคโนโลยีทางการเงินจะเป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่ (FinTech will drive the new business model) ความต้องการบริการด้าน FinTech โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อย (Consumer Banking) และธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
เปิดโอกาสให้ทั้งธนาคารขนาดใหญ่และผู้เล่นรายใหม่ที่มีศักยภาพหันมาจับมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

บล็อกเชน จะปฏิวัติโลกการเงินยุคใหม่
ระบบโครงข่ายในการทางธุรกรรมออนไลน์ หรือ Blockchain จะกลายเป็นส่วนส�าคัญของโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ

การเงิน และน�าไปสู่โลกการเงินยุคใหม่ เนื่องด้วยศักยภาพของ Blockchain ที่สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่จะช่วย 
ลดต้นทุนการให้บริการ เพิ่มความโปร่งใสให้กับการท�าธุรกรรม ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูล

ภัยไซเบอร์จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญของสถาบันการเงิน
การรักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์จะเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสถาบันการเงินและหน่วยงานก�ากับดูแลต้องค�านึงถึงในอนาคต ซึ่งถือเป็น 

ความท้าทายของหน่วยงานเหล่านี้ในการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยและการอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

อ้างอิง
https://www.mangozero.com/the-future-of-mobile-banking-in-thailand-by-kbank/

https://www.g-able.com/digital-review/fintech
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ท�ำบุญน้อมระลึกพระมหำกรุณำธิคุณ ร.9
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 

และที่ท�าการส�านักงานใหญ่ เพลินจิต
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โครงกำรสัมมนำสมำชิก รุ่น 94
วันที่ 21 - 23 กันยายน 2561

 เดอะ ริเวอร์ แคว พาราไดซ์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี



15มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

โครงกำรสัมมนำสมำชิก รุ่น 95
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์



16 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

ทัศนศึกษำสมำชิก สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้)
วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561
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บทความจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการนายอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ

สวสัดดคีรบั พี ่ๆ  น้อง ๆ  เพือ่นสมาชกิทุกท่าน ฉบบันีเ้ป็นฉบบัทีส่อง ได้รบัโอกาสจากคณะกรรมการให้ช่วยเขยีนบทความ  

หรือข่าวสารถึงพี่น้องเพื่อนสมาชิก ซึ่งหลายท่านคงอยากจะถามผู้ตรวจสอบกิจการว่าตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง  

ผมและทีมงานผู้ตรวจสอบจ�านวนอีก 4 คน ท่ีได้ผ่านการเลือกตั้งมาจากที่ประชุมใหญ่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นชุดเดิมจาก 

ปีทีผ่่านมา เนือ่งจากในปีทีผ่่านมามผีูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการเพยีง 5 ท่านเท่านัน้ ท�าให้ไม่ต้องลงคะแนนเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ  

ซึง่ในปีนีส้หกรณ์กไ็ด้มีการจัดอบรมให้กับผูท้ีส่นใจจะสมคัรเป็นผูต้รวจสอบกจิการในปีถัดไป จงึได้จดัอบรมหลกัสตูร “ผูต้รวจสอบกิจกำร 

ขัน้พืน้ฐำน” เนือ่งจากเป็นคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะสมคัรเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้สมาชิกสามารถลงสมคัรเป็นผู้ตรวจสอบกจิการได้  

ตอนนี้ผมขอกลับไปที่ค�าถามของสมาชิกท่ีถามว่า ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง แล้วผู้ตรวจสอบตรวจอะไรบ้าง การท�างานนั้น 

มีความต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนดไว้ โดยจากการตรวจสอบที่ผ่านมานั้น  

เรามีแผนการตรวจสอบในแต่ละปี โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เรามี และพิจารณาปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก บุคลากร และเวลาที่ใช้ 

ในการตรวจสอบ รวมทัง้สิง่ทีส่มาชกิให้ความสนใจ ได้แก่ การปล่อยเงนิกูป้ระเภทต่าง ๆ  การฝากเงนิ ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ และสิง่ที่ 

สมาชกิสนใจคอืเรือ่ง หนี ้NPL และการตดิตามหนีข้องสหกรณ์ ซ่ึงในปีนีถื้อว่าเป็นวาระแห่งชาติของสหกรณ์ เพราะว่าในปีทีผ่่านมา 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรสุทธิ ท�าให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกลดลง บางท่านที่มีความรู้เรื่องของบัญชี การเงิน  

คงทราบดีว่าสาเหตุที่ท�าให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลงมาจากก�าไรสุทธิที่ลดลง แล้วเจ้าก�าไรสุทธิจะดูจากที่ไหน แล้วท�าไม 

ถึงลดลง ผมก็อยากจะให้สมาชิกที่ไม่ใช่นักบัญชี นักการเงิน ท่านต้องอ่านงบการเงินให้เป็นครับ งบการเงินจะบอกข้อมูลในอดีต 

ทีเ่กดิขึน้ว่าสหกรณ์มรีายได้มาจากอะไร มค่ีาใช้จ่ายอะไรบ้าง ทนุสะสมต่าง ๆ  ใช้อะไรไปบ้าง การจดัสรรก�าไรสทุธ ิเขาจดัสรรอย่างไร  

และเมื่อท่านทราบ หากท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามจากฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ หรือจากที่ประชุมใหญ่ 

ได้เลยครับ ผมอยากให้ท่านอ่านงบการเงินครับซ่ึงเป็นข้อมูลที่ส�าคัญมากครับ แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจ วันนี้ผมจึงอยากจะน�า 

เกร็ดความรู้มาฝากเกี่ยวกับเรื่องการอ่านงบการเงิน

งบการเงินคืออะไร และจุดมุ่งหมายของงบการเงิน
งบการเงิน (Financial Statements) คือ รายงานทางการเงินที่มีแบบแผน เพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน 

และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี โดยปกติแต่ละบริษัทต้องจัดท�าบัญชีอยู่แล้ว สหกรณ์ก็ต้องท�าบัญชี เมื่อครบงวด  

เช่น งวดปี (ระยะเวลา 1 ปี) กน็�าข้อมลูบัญชีเหล่านีม้าจดัท�างบการเงิน เพือ่ให้ง่ายต่อการน�าไปใช้ต่อหรอืเอาไปวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน 

และฐานะทางการเงิน ดังนั้น งบการเงิน ก็คือ สรุปบัญชีในรอบปีที่ผ่านมานั่นเอง 

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน ก็คือ
1. เพื่อน�าเสนอฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

2. ทราบถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

หรือไม่

3. ให้ข้อมูลแสดงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต

สิ่งแรกที่ท่านต้องดูก่อนจะดูงบการเงิน ก็คือ รายงานของผู้สอบบัญชี เป็นหน้าแรกก่อนจะถึงงบการเงินอ่ืน การอ่าน

รายงานของผู้สอบบัญชีเปรียบเสมือนรับฟังความเห็นจากผู้สอบบัญชีว่าในเบื้องต้นสหกรณ์ของเรามีรายการผิดปกติอะไรหรือไม่  

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่าอย่างไร เช่น มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น เป็นต้น
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งบแรกก็จะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หรือเดิมเราเรียกว่า งบดุล งบนี้จะแสดง

ฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยทั่วไปก็จะเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี งบนี้ก็จะบอกให้ทราบว่าสหกรณ์ 

มีสินทรัพย์อะไรบ้าง มีเงินให้กู้ยืมท้ังในส่วนท่ีเป็นสมาชิก และสหกรณ์อื่น มีลูกหนี้สุทธิเท่าไหร่ หน้ีสินเท่าไหร่ เป็นหนี้ใครบ้าง  

และทนุของสหกรณเ์ป็นอย่างไรบ้าง และจะมีหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอธิบายว่าตัวเลขทีแ่สดงในงบการเงิน ประกอบไปด้วย

อะไรบ้าง เนื่องจากการออกงบต้องท�าตามรายการย่อในงบการเงินที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนดไว้

ต่อไปเป็นงบก�ำไรขาดทุน (Income Statement) ส�าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี  

งบนี้จะบอกให้ท่านทราบว่าผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีรายได้เท่าไหร่  

มาจากรายได้อะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนของสหกรณ์จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

เจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้เกี่ยวกับสมาชิก และค่าใช้จ่าย

ด�าเนินงานอื่น และท่านจะเห็นก�าไรสุทธิซึ่งเกิดจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย และงบการเงิน 

จะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างงบการเงินของปีนี้กับปีที่ผ่านมา ท�าให้ท่านทราบว่ารายได ้

ค่าใช้จ่าย รายการใดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

ส่วนงบต่อไปจะเป็นงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็นงบที่แสดง 

การได้มาหรือใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จะแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก 

ได้แก่ กิจกรรมด�าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ กิจกรรมที่สองคือ กิจกรรมลงทุน 

จะท�าให้ท่านทราบว่าสหกรณ์จ่ายเงินสดลงทุนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุนอะไรไปบ้าง และมีเงินสดรับจากที่ไปลงทุนเป็นเงิน 

เท่าไหร่ ส่วนที่สาม เป็นกิจกรรมจัดหาเงิน ท่านจะทราบว่าสหกรณ์จัดหาเงินมาจากแหล่งใดบ้าง เช่น เงินรับฝาก เงินกู้จากการ

ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และการใช้จ่ายเงิน เช่น ใช้ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนสาธารณประโยชน์ บริจาคให้สหภาพและมูลนิธิ เป็นต้น 

สหกรณ์ก็จะมีงบการเงินหลัก ๆ อยู่ 3 งบ ท่านอ่านบทความนี้แล้วก็ไปเอางบการเงินปีที่ผ่านมา จะอยู่ในรายงานกิจการ

ประจ�าปีทีแ่จกให้กบัสมาชกิทกุคน มาลองเปิดดตูามทีผ่มได้อธบิายเบือ้งต้น กจ็ะท�าให้ท่านเข้าใจมากยิง่ขึน้ และในรายงานกิจการ

ก็มีรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการรวมอยู่ด้วย ซึ่งถ้าท่านได้อ่านตามที่ผมบอก ท่านก็จะทราบว่าสหกรณ์ของเราเป็นอย่างไร  

มีทิศทางและแนวโน้มเป็นอย่างไร

สุดท้ายนี้ ในโอกาสที่ใกล้วันขึ้นปีใหม่ 2562 ผมและทีมผู้ตรวจสอบกิจการก็ขออ�านวยอวยพร ขออาราธนาอ�านาจ 

คุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่่านนบัถอื จงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวัมคีวามสขุ ความเจรญิ และมสีขุภาพพลานามยั

ที่แข็งแรงตลอดไป



สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน นับจากสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ แต่ละสมำคมได้จดทะเบียนถูกต้อง 

ตามกฎหมายต่อนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลบางสีเมือง  

ตัง้แต่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2554 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ด�าเนนิการมาเป็นเวลา 7 ปี 10 เดอืน  

หรือประมาณ 8 ปีแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในฐานะศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 3 กอง คือ  

สสอ.รรท. (สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสำหกิจไทย), สส.ชสอ. (สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สสอค. (สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย) คงเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฯ และสมาชิกของศูนย์ฯ ตลอดมานับจากเริ่มจดทะเบียน  

ซึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แต่ละแห่งมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี แม้ว่าในระหว่างปี

ของแต่ละปีจะมีสมาชิกสมาคมฯ ได้เสียชีวิตไป และสมาคมฯ แต่ละแห่งก็สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้รับ 

ผลประโยชน์ตามที่สมาชิกแสดงเจตนามอบไว้ให้ได้ครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ ประมาณ 600,000 บาท สมาชิกบางท่าน 

เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1 กอง 2 กอง หรือ 3 กอง ตามแต่เจตนาของสมาชิกแต่ละท่านเอง เมื่อสมาชิกเสียชีวิตนั้น สมาคมฯ  

ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพไม่น้อยกว่า 600,000 บาทต่อกอง หากเป็นสมาชิก 2 กอง ทายาทฯ ได้รับ 1,200,000 บาท เป็น 

สมาชิกสมาคมฯ 3 กอง ทายาทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่แต่ละสมาคมฯ ก�าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มแรก 

การจัดตั้งสมาคมฯ จะเห็นได้ว่าเพียงระยะเวลา 7 ปีกว่า ๆ หรือ 8 ปี หากใครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จ่ายเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า แต่ละปีทีส่มาคมฯ เรยีกเก็บปีละไม่เกนิ 4,800 บาท 8 ปี (เดมิช่วงแรกประมาณ 4,000 บาท และมีการปรบัขึน้ 

เพื่อให้ได้เงินสงเคราะห์ตามที่ก�าหนดไว้) สมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพียง 35,400 บาท 3 กอง เพียง 115,200 บาท หากสมาชิก 

เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินถึง 1,800,000 บาท เหมือนกับสมาชิกทิ้งมรดกอันมีค่าไว้ให้กับทายาทของตนเอง ซึ่งอาจเป็นบิดา  

มารดา คู่สมรส หรือบุตร ได้ไว้ใช้ในการด�ารงชีพ ทุนการศึกษาให้บุตร หรือเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพให้กับครอบครัว 

ของสมาชิกเอง โดยที่ครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อน บางท่านอาจไว้ช�าระหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ได้ โดยผู้ค�้าประกันไม่เดือดร้อน  

แม้ว่าตัวสมาชิกจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้ แต่ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็ไม่เดือดร้อนในการต้องช�าระหน้ีเอง สิ่งดี ๆ เหล่านี้จะท�าให้ 

ทุกคนระลึกถึงคุณความดีของสมาชิกเองด้วย

การเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ ไม่เพยีงเป็นความรกั ความห่วงใยในครอบครวัของสมาชกิ แต่เป็นความเอือ้เฟ้ือ

ของมวลสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เองด้วย ที่เงินเพียงน้อยนิดของมวลสมาชิกหากเมื่อรวมกันแล้วเป็นเงินจ�านวน

มากที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนสมาชิกด้วยกันท่ีเสียชีวิตไปให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แม้ว่าจะขาดคนอันเป็นที่รักไป  

หรอือาจช่วยเหลอืผูค้�า้ประกนัให้ไม่ต้องเดอืดร้อนด้วย สหกรณ์ฯ เหน็ว่าประโยชน์ทีส่มาชกิสหกรณ์ฯ จะได้รับจากการเป็นสมาชกิ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ นัน้มคีณุค่า และมคีณุประโยชน์ต่อสมาชกิมาก และเราสามารถเชือ่มัน่ เชือ่ถอื ความมัน่คงของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 3 สมาคมที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะเห็นได้จำกเมื่อปี 2560 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มอาชีพ ได้ร่วมกันสร้ำงอำคำรสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ซึ่งจะเป็นตึก 7 ชั้นสวยงำม ชั้นบนสุดเป็นโดมยอดเสำสูง เป็นจุดเด่น เพื่อเป็นสื่อกลำงเพื่อ

กำรประชำสัมพันธ์สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 7 กลุ่มอำชีพ ณ บริเวณ ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ใกล้กับอำคำร

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั ซึง่ปัจจบุนัใกล้จะเสร็จสมบรูณ์แล้ว คำดว่ำน่ำจะเปิดอำคำรได้ในปี 2561 นี้

ความห่วงใย ของคนสหกรณ์ 
ด้วยสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
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วรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป



 ในปัจจุบัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เปิดรับสมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกสมทบ คือ คู่สมรส บุตร บิดา มารดาของสมาชิก 

ซึ่งต้องมาสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก่อน จึงจะสามารถสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ แต่ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมฌาปนกิจฯ ที่จะรับสมัครสมาชิกช่วงอายุใด ณ วันที่ประกาศรับสมัครด้วย

ในช่วงเดอืนธนัวาคมของทุกปี จะเป็นช่วงทีศ่นูย์ประสานงานฯ จะต้องแจ้งและด�าเนนิการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 

เพื่อการคงสภาพสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ในปีต่อไป ในปีนี้จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือการคงสภาพ

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ปี 2562 เป็นการคงสิทธิ์ที่สมาชิกจะได้รับต่อไป โดยศูนย์ประสานงานฯ เราจะมีหนังสือแจ้ง 

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทุกท่านเพื่อให้สมาชิกมาช�าระเงินเพื่อคงสภาพสมาชิก ซึ่งบางท่านแจ้งการช�าระโดยการ  

หักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกจะต้องน�าเงินมาเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ประมาณกลางเดือน 

มกราคม 2562 ศูนย์ประสานงานฯ จะแจ้งสหกรณ์ฯ หักเงินฝากของท่านในสิ้นเดือนมกราคม 2562 ส�าหรับสมาชิกบางท่าน 

ให้หักจากเงินปันผลประจ�าปีของสมาชิกเอง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

ในการเรยีกเกบ็เงนิสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของแต่ละสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ แต่ละท่านจะเรยีกเกบ็เงนิสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 

ไม่เท่ากัน ขึน้อยูกั่บรอบการเป็นสมาชกิของแต่ละท่าน และเงนิสงเคราะห์ศพล่วงหน้าคงเหลอืของปี 2561 ทัง้นี ้รวมค่าบ�ารงุรายปี 

ในแต่ละสมาคมฯ ด้วย เมื่อศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีหนังสือแจ้งถึงสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว  

ขอให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านรับทราบ และโปรดด�าเนินการตามที่ศูนย์ประสานฯ ส่งหนังสือถึงท่าน

ภำพอำคำรสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

เมื่อ 11 พฤศจิกำยน 2561

หมำยเหตุ * ยอดเงินสงเครำะห์ศพ ยังมิได้หักค่ำใช้จ่ำยตำมกฎกระทรวง 4% 

สมาคม
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์

จ�านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จ�านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561

สมาคม เงินสงเคราะห์ศพ สมาชิกศูนย์ประสานงานฯ กฟน.

ยอด ณ จ�านวนสมาชิก ลาออก/ให้ออก ถึงแก่กรรม อัตราจ่ายต่อศพ จ�านวนเงิน ยอด ณ จ�านวนสมาชิก ลาออก ให้ออก โอนให้สมาคม ถึงแก่กรรม

สสอร. ก.ย. 2561 52,073 155 294 11.53 *  600,401.69 1 พ.ย. 2561 3,306 5 - 50 21

สส.ชสอ. ก.ย. 2561 279,229 245 1,596 2.149 *  600,063.00 1 พ.ย. 2561 1,264 4 - 18 11

สสอค.  ก.ย. 2561 284,175 170 1,763 2.115 *  600,000.00 1 พ.ย. 2561 386 1 - 5 6

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

21มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



วรวรรณ ส่องพลาย 
ผู้จัดการทั่วไป

สอฟ. หวงัว่ำ กำรเป็นสมำชกิฌำปนกจิสงเครำะห์เป็นสวสัดกิำรทีด่ ีเป็นประโยชน์กบัสมำชกิและครอบครวัเป็นอย่ำงมำก  

ถอืเป็นกำรสร้ำงส่ิงทีด่ ีๆ  ทีม่คีณุค่ำชวีติให้กบัสมำชิก และสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ จะเป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็งและสำมำรถ

ช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกทุกรัฐวิสำหกิจ เพื่อนสมำชิกทั่วประเทศ ดังค�ำที่ว่ำ สมำคมเข้มแข็ง สหกรณ์มั่นคง สมำชิกมั่นใจ  

ทำยำทยิ้มได้ คนค�้ำสบำยใจ เพรำะถือเป็นสวัสดิกำรที่ดีแก่สมำชิกสวัสดิกำรหนึ่ง 

เนื่องในโอกำสวันสิ้นปี 2561 และขึ้นปีใหม่ 2562 ในนำมของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทุกคน ขอกรำบอ�ำนำจคุณพระศรี

รัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่ำนเคำรพบูชำ โปรดดลบันดำลให้สมำชิกทุกท่ำนมีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

ปรำศจำกโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ควำมสุข ควำมส�ำเร็จ สมบูรณ์พูลลำภ ในสิ่งอันพึงปรำรถนำ ตลอดไป

ข้อมูลฝ่ำยสวัสดิกำรและงำนฌำปนกิจ

ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิก
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

สรุปข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์

จ�านวนสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์

ยอด ณ.

จ�านวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกศูนย์ประสานงานฯ กฟน.

สสอร. สส.ชสอ. สสอค. จ�านวนสมาชิก รวมยอดจ่าย

จ�านวนสมาชิก ถึงแก่กรรม เงินสงเคราะห์ จ�านวนสมาชิก ถึงแก่กรรม เงินสงเคราะห์ จ�านวนสมาชิก ถึงแก่กรรม เงินสงเคราะห์ ถึงแก่กรรม เงินสงเคราะห์

31 ธ.ค. 2554  - 4  2,400,000.00  - 3  1,842,697.04  -  -  - 7  4,242,697.04 

31 ธ.ค. 2555 2,969 18  11,268,867.60 1,103 9  5,746,722.60  -  -  - 27  17,015,590.20 

31 ธ.ค. 2556 3,221 26  16,032,837.60 1,196 14  8,440,464.34 315  -  - 40  24,473,301.94 

31 ธ.ค. 2557 3,355 19  11,606,723.40 1,242 7  4,203,971.70 334 3  1,800,000.00 29  17,610,695.10 

31 ธ.ค. 2558 3,319 23  14,005,939.00 1,242 11  6,611,266.00 346 1  600,000.00 35  21,217,205.00 

31 ธ.ค. 2559 3,290 18  10,867,678.44 1,236 9  5,409,094.00 358 1  600,000.00 28  16,876,772.44 

31 ธ.ค. 2560 3,263 12  7,202,449.52 1,255 5  3,000,740.00 366 4  2,400,542.90 21  12,603,732.42 

31 ต.ค. 2560 3,306 19  11,405,006.38 1,264 12  7,200,869.00 386 5  3,000,348.72 36  21,606,224.10 

รวม 120  73,384,495.56 58  35,254,955.68 9  5,400,542.90  135,646,218.24 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แจกเสื้อครบรอบ 40 ปี 
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ�ำกัด

ประจ�ำเดือน พฤศจิกำยน 2561
แหล่งที่มำของทุนด�ำเนินงำน 30 พฤศจิกำยน 2561 31 ตุลำคม 2561

 1. เงินรับฝาก 18,888,036,335.65 18,963,701,066.89

 2. หนี้สินธนาคาร,สหกรณ์อื่น 0.00 200,000,000.00

 3. หนี้สินอื่น ๆ 412,919,546.99 418,513,995.10

 4. ทุนเรือนหุ้น 8,238,808,030.00 8,217,385,380.00

 5. ทุนส�ารอง 1,007,447,736.54 1,007,447,736.54

 6. ทุนสะสมอื่น ๆ 401,677,637.23 441,871,369.84

 7. ก�ำไรสุทธิ 490,403,142.24 409467037.81

  รวมทั้งสิ้น 29,439,292,428.65 29,658,386,586.18

แหล่งที่ใช้ไปของทุนด�ำเนินงำน

 1. เงินสดในมือ, เงินฝากธนาคาร (178,795,410.14) 181,162,898.89 139,243,912.33

 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตราสารอื่น ๆ 8,195,652,745.39 8,492,226,713.83

 3. เงินฝากสหกรณ์อื่น,ชุมนุมสหกรณ์ 2,226,013,796.49 2,226,013,796.49

 4. เงินกู้ฉุกเฉิน/ ATM(21) 26,739,378.42 27,477,625.47

 5. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(22) 136,715,252.77 137,336,047.73

 6. เงินกู้ฉุกเฉิน/ ATM(23) 256,278,327.89 258,285,793.64

 7. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(24) 1,179,142,512.98 1,181,399,062.59

 8. เงินกู้สามัญ 4,150,619,903.95 4,173,490,878.71

 9. เงินกู้สามัญโครงการถนนสีขาว 1,408,017,017.80 1,462,417,890.48

 10. เงินกู้โครงการเพื่อปลดหนี้ 328,658,269.98 338,579,624.65

 11. เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 1,595,013,835.28 1,636,490,142.18

 12. เงินกู้พิเศษ 5,028,360,561.65 5,068,924,377.71

 13. เงินกู้พิเศษโครงการถนนสีขาว 88,062,978.65 93,652,295.95

 14. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/1 85,710.68 118,379.16

 15. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/2 31,707.05 62,586.78

 16. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/3 4,285,661.79 4,563,276.28

 17. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/4 1,207,323,997.36 1,234,304,456.12

 18. เงินกู้โครงการช่วยเหลือน�้าท่วม 97,354,363.76 100,371,110.99

 19. เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน/06 472,771,107.08 476,050,923.15

 20. เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก(32) 261,486,500.58 158,214,625.23

 21. ลูกหนี้หน่วย (เงินที่ยังไม่เข้า) 233,537,382.34 234,166,067.17

 22. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ 576,000,000.00 576,000,000.00

 23. สินทรัพย์อื่น ๆ 18,245,565.97 16,491,853.02

 24. ลูกหนี้พ้นจำกสมำชิกภำพ 108,272,234.00 114,517,369.18

 25. ลูกหนี้อื่น ๆ 1,659,460,717.90 1,507,987,777.34

  รวมทั้งสิ้น 29,439,292,428.65 29,658,386,586.18

รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย

 1. รายได้ 1,219,148,042.08 1,078,725,489.58

 2. ค่าใช้จ่าย 728,744,899.84 669,258,451.77

  รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย 490,403,142.24 409,467,037.81

 ชำย หญิง รวม

ยอดสมาชิก ณ เดือน พฤศจิกายน 2561 8,709  3,179 11,888 

ยอดสมาชิก ณ เดือน ตุลาคม 2561 8,712  3,180  11,892
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งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก สอฟ. 
วันที่ 7 กันยำยน 2561 ณ เรืออังสนำ

ทัศนศึกษาสมาชิก สหพันธรัฐรัสเซีย
วันที่ 23 - 28 พฤศจิกำยน 2561



ส�ำนักงำนเขตวัดเลียบ เบอร์ที่ติดต่อ
วันจันทร์ นำยสุวรรณ  กำเซ็ม 08 1638 0875

วันอังคำร นำยประจวบ คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพุธ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันพฤหัสบดี นำยบุญ เถื่อนค�ำ 08 6572 2237

วันศุกร์ นำยนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์ 08 4399 3833

ส�ำนักงำนเขตเพลินจิต เบอร์ที่ติดต่อ
วันจันทร์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันอังคำร นำยวรยุทธ ปั้นสุข 08 9819 0428

วันพุธ นำยประจวบ คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพฤหัสบดี นำยธนิต  วิวัจนสิรินทร์ 09 3151 9333

วันศุกร์ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791




