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  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 60 ประจ�ำปี 2562 ฉบับประจ�ำเดือน มกรำคม 2562

บทบรรณาธิการ

	 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก	 สหกรณ์ออมทรัพย	์										

ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ที่เคารพ

	 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก	 หลังจากเม่ือวันอาทิตย์ที่	 6	

มกราคม	2562	มกีารเลือกตัง้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ชุดที่	60	ประจ�าปี	2562	แทนต�าแหน่งที่ว่าง

ลงตามวาระทั้งหมด	 7	 ท่าน	 ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่	 1	

อ�าเภอเมือง	 และอ�าเภอบางกรวย	 เขตเลือกตั้งที่	 2	 อ�าเภอ

ปากเกร็ด	อ�าเภอบางบวัทอง	อ�าเภอบางใหญ่	และอ�าเภอไทรน้อย	

ซึง่ผลปรากฏว่า	เขตเลอืกต้ังที	่1	ผู้ได้รับเลอืกต้ังประกอบด้วย	

1.นายดนตรี		จิตตะวิกุล			 2.นายวิชัย		ทับคล้าย	

3.นายฉันทิชย์			ศรีทอง			 4.นายจรัส		ตันติพิบูลย์		

เขตเลือกตั้งที่	2	ผู้ได้รับเลือกตั้งประกอบด้วย	

1.นายวันชัย		ศรีเพ็ง		 	 2.นายปณต		จตุพศ	

3.นายรังสิมันต์		ยาละ	

 ได้มีการด�าเนินการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	

ชุดที่	60	ประจ�าปี	2562	นัดแรกไปเมื่อวันอังคารที่	8	มกราคม	

2562	ซึง่มีการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการฝ่ายต่างๆ	ซึง่ตวักระผมเอง

ได้รบัความไว้วางใจ	จากคณะกรรมการฯ	ให้ท�าหน้าที่กรรมการ

และเลขานุการของกรรมการด�าเนินการชุดที่	 60	 รวมทั้งท�า

หน้าที่ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์	ท�า

หน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ครูนนท์	 ที่จะท�าหน้าที่

ส่ือสารข้อมูล	 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯเราให้กับเพ่ือน

สมาชิกได้รับทราบข่าวสารความเปล่ียนแปลงต่างๆในทกุๆเดอืน																

รวมทัง้ท�าหน้าทีส่่งข้อมลูข่าวสารทีเ่ร่งด่วน	ทางไลน์	ทางเฟสบุค๊	

และทางเวบเพจของสหกรณ์ฯ	ให้กับทุกท่าน

	 ในการเลือกต้ังปีน้ี	 สมาชิกที่มาเลือกต้ังได้รับเงินค่า

พาหนะเดินทางและค่าอาหาร	เพิม่ข้ึนจากเดิมรับ	1,000	บาท	

เป็น	1,200	บาท	ซึ่งคณะกรรมการชุดที่	59	ได้มีมติ	อนุมัติ

และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ผู ้แทนสมาชิก														

ด้วยเห็นว่าในภาวะอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันสมาชิก

ควรได้รับค่าเดินทางในอัตราที่สูงขึ้น	 และการเพ่ิมค่าพาหนะฯ											

ให้กับสมาชิกจ�านวน	12,000	คน	ก็จะใช้งบประมาณทั้งหมด	

ประมาณ	2.4	ล้านบาท	ทั้งนี้เงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ผูกพัน

กับค ่าเบี้ยเ ล้ียงการประชุมคณะกรรมการแต ่อย ่างใด																									

      วันครู
	 	16		มกราคม

นายรังสิมันต์ ยาละ

086-319-5725

“ ครูดี  ศิษย์ดี  มีพัฒนา  ก้าวหน้า  สู่เทคโนโลยี ”
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สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	

ที่เคารพทุกท่าน

ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	

และส่งผลท�าให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเฉล่ียคืนล่าช้า								

อยู่ขณะนี	้ตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	ได้ด�าเนนิการ

ปิดบัญชี	 ประจ�าปี	 2561	 ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุด	ณ	 วันที่	 31	

ตุลาคม	2561	และได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	

ไปแล้ว	เมื่อวันอาทิตย์ที่	6	มกราคม	2562	แต่ไม่ได้น�างบการ

เงินของสหกรณ์	และการจัดสรรหาก�าไรเข้าสู่การพิจารณาในที่

ประชุมใหญ่ฯ	เนือ่งจากในปีนีก้รมตรวจบญัชีสหกรณ์	ได้มหีนงัสือ	

กษ	0404/ว	11	ลงวันที่	29	มกราคม	2561	เรื่องแนวปฏิบัติ

ทางบญัชีกรณสีหกรณ์มีการด�าเนนิธุรกรรมทางการเงินระหว่าง

กนักบัสหกรณ์อืน่	กรณเีกดิสถานการณ์บงช้ีว่าฐานะทางการเงิน

ของสหกรณ์ที่มีการด�าเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน												

อาจส่งผลกระทบท�าให้สหกรณ์ไม่สามารถถอนคืนเงินฝาก										

หรือไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้	 ให้สหกรณ์พิจารณาตั้งค่า											

เผือ่หนีส้งสัยจะสูญเตม็จ�านวน	ตลอดจนให้มกีารเปิดเผยข้อมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้งบการเงินของสหกรณ์

เช่ือถอืได้โดยแสดงข้อมลูทีถ่กูต้องตามข้อเทจ็จริง	ตามระเบยีบ

ของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์	พ.ศ.	2560	

และให ้ผู ้สอบบัญชีต ้องแสดงความเห็นต ่องบการเงิน																						

อย่างมีเง่ือนไข

ต่อมา	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ได้มหีนังสอื	ที	่กษ	1115/1311	

ลงวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2561	 เร่ือง	 แนวทางปฏิบัติในการ

จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์	 กรณีผู้สอบบัญชีแสดง

ความคิดเห็นต่องบการเงินที่แตกต่าง	 จากแบบไม่มีเง่ือนไข											

ให้ถอืเป็นกรณีคณะกรรมการด�าเนนิการกระท�าการในการปฏบิตัิ

หน้าที่ของตนจนท�าให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน	

การบัญชี	หรือกิจการหรือฐานะการเงิน	ตามรายงานของผู้สอบ

บัญชี	 ตามความมาตรา	 22	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองทะเบียน

สหกรณ์ที่ได้รับมอบอ�านาจจะต้องส่ังการให้สหกรณ์แก้ไข													

ข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีให้แล้วเสร็จตามวิธี

การและระยะเวลาท่ีก�าหนด	 รวมทั้งให้ระงับการน�างบการเงิน											

ที่ เกิดข ้อบกพร ่องไปใช ้ในการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ี											

หรือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง

ครับ	ต้องยอมรับว่า	การสอบบญัชีงบการเงินของสหกรณ์เรา	

เป็นการรายงานแบบมีเง่ือนไขมาหลายปี	 แต่เราก็สามารถ									

น�างบการเงินเสนอเข้าทีป่ระชุมใหญ่เพ่ือจัดสรรก�าไรได้มาตลอด	

เนื่องจากยังไม่มีหนังสือส่ังการตามที่แจ้งให้ทราบขั้นต้น														

ซึ่งมีขึ้นในปีนี้	 และท�าให้มีปัญหาขึ้น	 ผมและคณะกรรมการ										

ทุกคนก็ช่วยกันแก้ไขอย่างเต็มที่	 เพื่อให้สามารถ	 จัดสรรก�าไร	

จ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกทุกคน	 ซึ่งในปีนี้เรามี

ก�าไรก่อนการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ	เป็นจ�านนถงึ	177	ล้าน

บาทเศษ	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ประมาณ	 96	 ล้านเศษ										

จะเหลือกไรสุทธิ	 ประมาณ	 81	 ล้านเศษ	 เพ่ือจัดสรรก�าไร													

จ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคนืแก่สมาชิก	ซึง่ได้มากกว่าในปีทีผ่่าน

มาอย่างแน่นอน	โดยก�าหนดไว้ดงันี	้เงินปันผลจ่ายร้อยละ	2.45	

ของจ�านวนหุน้	ส่วนเงินเฉล่ียคนืจ่ายร้อยละ	1.40	ของดอกเบีย้

เงินกู้ของสมาชิกที่ช�าระแก่สหกรณ์ระหว่างปี	 และที่รอตอนนี	้

คอืการรับรองงบการเงินของผูส้อบบญัชี	ทีส่่งไปให้ส�านกัรับรอง

มาตรฐานบัญชี	ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เพ่ือนสมาชิกทีเ่คารพทกุท่าน	ผม	และคณะกรรมการอาสา

เข้ามา	 เพื่อแก้ไขปัญหา	และพัฒนาสหกรณ์	 ให้มีความมั่นคง	

ตลอดระยะเวลา	 3	 ปี	 ที่ผมอาสาเข้ามาเป็นประธานสหกรณ์	

เป็นกรรมการชุดที	่57	ปี	พ.ศ.	2559	ถงึชุดที	่59	ปี	พ.ศ.	2561	

ปัญหาส่วนใหญ่เกดิขึน้มาก่อนทีผ่มจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

บริหารงานสหกรณ์ทั้งสิ้น	ผมจะล�าดับให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ	

เฉพาะที่มีปัญหาต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามล�าดับปี	

พ.ศ.	ดังนี้ครับ

1.	ปัญหา	สหกรณ์น�าเงินไปฝากไว้กบั	สหกรณ์เครดติยูเนีย่น

คลองจ่ัน	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่22	กมุภาพันธ์	2552	จ�านวน	200	ล้านบาท	

และฝากเพ่ิมเป็น	550	ล้านบาท	อตัราดอกเบีย้	ร้อยละ	5	ต่อปี	

มกีารทยอยถอนเงินคนื	ตัง้แต่ปี	2553-2556	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2557	

สหกรณ์เครดติยูเนีย่นคลองจ่ัน	จ�ากดั	มปัีญหาทจุริตยักยกเงิน

ท�าให้ขาดสภาพคล่อง	 ต้องท�าแผนฟื ้นฟูกิจการต่อศาล											

ล้มละลายกลาง	มูลค่าความเสียหาย	291,619,813.81	บาท	

ต้องจ่ายคืนตามแผนฟื้นฟูกิจการ	 ปัจจุบันมียอดหนี้คงเหลือ

ตามแผนฟื้นฟูกิจการ	เป็นเงิน	252,053,018.45	บาท

2.	ปัญหา	สหกรณ์ด�าเนนิธุรกจิจัดหาสลากกนิแบ่งรัฐบาล	

เกดิขึน้เมือ่ปี	2544	มลูค่าความเสียหายเป็นเงิน	496,000,000	

บาท	ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	เป็นเวลา	10	ปี	จากน้อย

ไปหามาก	ตอนนี้ตั้งค่าเผื่อหนี้ความเสียหายไปแล้ว	เป็นปีที่	7

3.	ปัญหา	สหกรณ์น�าเงินไปฝากไว้กบั	สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(สอ.พร.		

ขสมก.จ�ากัด)	เมื่อปี	พ.ศ.	2553	เป็นเงิน	จ�านวน	30	ล้านบาท	

อตัราดอกเบีย้	ร้อยละ	5.50	ต่อปี	และฝากเพ่ิมอกี	20	ล้านบาท	
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สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน	 หลังจากที่สมาชิกหลายท่านได้

ไปพักผ่อนอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว	 ต่อจากนี้

เราจะต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ	 ส�าหรับท่านสมาชิกที่เป็น

สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกครูไทยชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สสอค.)	 อย่าลืมช�าระเงินรายปีนะคะ		

ซึ่งทางสหกรณ์ฯมีโครงการให้กู้เงินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์แก่

สมาคมฌาปนกิจทัง้	2	สมาคม	เร่ิมต้ังแต่วันที	่30	พฤศจกิายน	

2561	เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้กู้	ประกอบด้วย

1.	ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ	ตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป

2.	หลังการหกัช�าระหนีร้ายเดอืนแล้ว	สมาชิกต้องมเีงินได้

รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต�่ากว่า	3,000	บาท

3.	การส่งเงินงวดช�าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท	 ซึ่งผู้กู้ต้องส่ง

สหกรณ์ฯ	นั้น	ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน	ณ	ที่จ่าย	

4.	สมาชิกผู ้ กู ้ต ้องเป ็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์														

(สสอค.)	 หรือ	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	(สส.ชสอ.)	

หลักเกณฑ์การให้กู้	ประกอบด้วย

1.	สหกรณ์ฯ	คิดดอกเบี้ยเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

2.	ผู ้กู ้ต้องมีหลักฐานเอกสารประกอบการขอกู ้ตามที่												

สหกรณ์ฯก�าหมด

สหกรณ์จะให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกินจ�านวนเงินค่าสงเคราะห์

ศพล่วงหน้าและค่าบ�ารุงรายปีแก่สมาคมฌาปนกิจตามจริง												

ที่แต่ละสมาคมเรียกเก็บต่อปี	 ให้สมาชิกผู้กู้ผ่อนช�าระไม่เกิน											

10	 งวด	 โดยสมาชิกผู้กู้จะต้องช�าระหนี้สัญญาเดิมให้เสร็จส้ิน

ก่อนจึงจะมีสิทธิ์กู้ใหม่ได้	การจ่ายเงินกู้สหกรณ์ฯ	จะด�าเนินการ

โอนเงิน	 เข้าบัญชีสมาคมฌาปนกิจแต่ละสมาคมเพ่ือช�าระเงิน

ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าและค่าบ�ารุงรายปีแก่สมาคมฌาปนกจิ

ในวนัท�าการถัดไป	(กรณส่ีงค�าขอกู้วันศกุร์	และ	วันเสาร์	สหกรณ์ฯ	

จะโอนเงินเพื่อช�าระเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าและค่าบ�ารุง

รายปีให้ในวันจันทร์	 หากวันจันทร์เป็นวันหยุดจะโอนให้ในวัน

ท�าการถัดไป)

สมาชิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ ่ายสินเช่ือ												

โทร.	02-969-82	,	02-525-4270-2	ต่อ	122	,	134	,	131	,	122		

และโทร.	085-336-0202		ส�าหรับท่านสมาชิกที่กู้เงินเพื่อการ

เคหะสงเคราะห์เพ่ือปลูกบ้านหรือสร้างบ้าน	 ท่านสามารถขอ

หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	 เพ่ือไปลดหย่อยภาษีได้แล้ว

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

เรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับภาษี	

การทีเ่ราจะท�าให้เงินหรือทรัพย์สินทีม่อียู่นัน้งอกเงย	หรือ

เพ่ิมพูนมากขึน้	เคล็ดลับทีห่ลายคนรู้กนัดกีค็อืการใช้เงินท�างาน	

เพราะถือว่าเป็นส่ิงที่หลายคนสามารถท�าได้	 หากมีการศึกษา

ข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบซะก่อน

เคล็ดลับที่หลายคนหันมาใช้เงินท�างาน	 ดูแล้วน่าจะเป็น

หนึ่งในหนทางสร้างเงินที่สะดวกสบายที่สุด	และการตอบแทน

ในเรื่องก�าไรก็นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว	 เพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว	

แม้การลงทุนบางอย่างอาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนมากเท่าการ

ประกอบธุรกจิทัว่ไป	แต่หากหกัลบกลบกนัแล้ว	การลงทนุแบบ

ใช้เงินท�างานก็อาจไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือค่าโสหุ้ยอะไร

มากมาย	สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือ	“การเสียภาษี”	เพราะที่

ผ่านมาหลายคนละเลยเร่ืองนีจ้นตกม้าตายกนัมานกัต่อนกัแล้ว	

เช่น	 มีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบซื้อมา-

ขายไป	 โดยธุรกิจนี้ก็ท�าก�าไรให้เขาได้เป็นอย่างดี	 แต่เขากลับ

พลาดในเร่ืองการเสียภาษี	ท�าให้เขาโดนฟ้องย้อนหลัง	ดอกทบ

ต้นไม่ต�่ากว่า	 6	 ล้านบาทเลยทีเดียว	 แล้วย่ิงเจอคดีตอนช่วง

เศรษฐกจิฟองสบูแ่ตกด้วยนะ	กส่็งผลในนกัธุรกจิผูน้ัน้ถงึขัน้ล้ม

ละลายในเวลาต่อมา

เห็นมั้ยละว่า	 เร่ืองภาษีที่ดูว่าเป็นเร่ืองเล็กๆ	 ก็อาจท�าให้

เราเสียหายได้มากกว่าที่เราคาดคิด	ฉะนั้นทุกคนควรใส่ใจและ

รู้โดยอตัโนมตัว่ิา	การลงทนุของเรานัน้ต้องเสียภาษีทีต่รงไหนบ้าง	

จากนัน้กรี็บจัดการจ่ายภาษีซะดกีว่าปล่อยให้มันกลายเป็นดอก

ในเชิงลดเงินเรา	แล้วเราจะมานัง่โอดครวญว่า	“ฉนัไม่รู้”	ไม่ได้	

จะโทษว่าเจ้าหน้าที่ไม่เตือนก็ไม่ได้เช่นกัน	 เพราะตามกฎหมาย

แล้ว	 “การเสียภาษีคือหน้าที่ของประชาชน”	 แต่กระนั้นการ

ลงทนุบางประเภทกม็ผีลด	ีเพราะมันถกูน�ามาช่วยคดิหกัภาษีได้

ตอนที่เราต้องช�าระภาษีบุคคลธรรมดาประจ�าปี	 ได้แก่	กองทุน

เพ่ือการเล้ียงชีพ	 หรือ	 RMF	 ซึ่งช่วยลดหย่อนภาษีได้	 ดังนั้น		

การลงทนุหลายตวัทีน่กัลงทนุยนิดลีงทนุ	แม้จะต้องลงทนุระยะ

ยาว	และอาจไม่ได้ผลตอบแทนมากมายเท่าไหร่	แต่ในเชิงภาษี

แล้วมันสามารถช่วยให้เขาลดหย่อนได้อย่าง	 RMF	 ก็สามารถ

ลดหย่อนได้ไม่เกิน	3	แสนบาท/ปี	เลยทีเดียว

พูดได้ว่าการลงทุนประเภทกองทุน	 จึงเป็นลูกเล่นในการ

บริหารเงินที่ช่วยลดหย่อนภาษี	 ซึ่งนักบัญชีมักชอบที่จะแนะน�า

ให้นักลงทุนที่มีรายได้มากๆ	ใช้ช่องทางเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์	

ซึง่ในทางหนึง่การทีรั่ฐบาลก�าหนดช่องทางนีไ้ว้	กเ็พ่ือส่งเสริมให้

ผู ้มีรายได้น�าเงินออกมาลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

แทนทีจ่ะเกบ็ไว้เฉยๆ	โดยเปล่าประโยชน์	และจงอย่าลมืว่า	ภาษี

คือส่วนหน่ึงของเงินที่ภาครัฐเอามาช่วยเอกชนและประชาชน

ในการบริหารประเทศ	ฉะนั้นการที่เราทุกคนต้องจ่ายภาษีก็ถือ

เป็นการช่วยดูแลประเทศของเราในทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

นางกนกวรรณ  เกิดนวล
02-525-4270-2 ต่อ 222

รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ

คุยกับผู้จัดการ



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร4

 สวัสดีป ีใหม่ครับ	 เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย	์												

ครูนนทบรีุ		จ�ากดั		ทีเ่คารพรักทกุท่าน		พบกนัในฉบบัเดอืนมกราคม	

2562	ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีปฏิทิน	เริ่มต้นปีใหม่มา	หลังจากการ

ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กนัอย่างสนกุสนาน	และต้องขอยินดี

กับสมาชิกที่ผ่านการสรรหาเลือกตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ฯชุดใหม่ทุกคน	

สาระจากการประชมุคณะกรรมการด�าเนินการ	ชดุที	่59	คร้ังที	่

19/2561	เมื่อวันพุธที่	26	ธันวาคม	2561	ที่ผ่านมามีประเด็น

ส�าคัญต่างๆ	ที่ขอรายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบ	สรุปได้ดังนี้	ครับ

เรื่องที่	1	รายงานผลการตรวจสอบกิจการ	ของคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์	ประจ�าเดือนธนัวาคม	2561	ทีร่ายงานต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการด�าเนินการ	สรุปคือ

	 1.ตรวจสอบเร่ืองการให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์		

พบว่ามีเอกสารหลักฐานเงินกู้พิเศษครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�าเนินการ	ไม่มีข้อทักท้วง

	 2.	 เร่ืองการปรับปรุงแก้ไขตามข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบ

กจิการสหกรณ์	ตัง้แต่เดอืนกมุภาพันธ์	2561	ถงึเดอืนพฤศจิกายน	

2561	 ตามรายงานแจ้งว่าสหกรณ์ฯได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว	มเีพียงเร่ืองความเสียหายทีเ่กดิขึน้กรณสัีญญาหมด

อายุความบงัคบัคด	ีสหกรณ์ฯ	อยู่ระหว่างการด�าเนนิการแก้ไขต่อไป

เร่ืองที	่2	เป็นเร่ืองสบืเน่ืองรายงานความคืบหน้า	การติดตามเงิน

ฝากที่มีกับสหกรณ์อื่น	ดังนี้

	 1.	สหกรณ์ชุมนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ได้รับ

เงินคืนจ�านวน	200,000	บาท

	 2.	สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	จ�ากัด	ได้รับเงินคืนจ�านวน	1,059,133.84	บาท

	 3.	สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ	จ�ากัด	ไม่ได้รับเงินคืน

	 4.	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน	 จ�ากัด	 ได้รับเงินคืน

จ�านวน	925,284.54	บาท

	 5.	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวลธ		จ�ากัด	ได้รับเงินคืนจ�านวน		

72,000	บาท

เร่ืองที่	 3	 รายงานการขายที่ดินแปลงต่างๆ	 ของสหกรณ์ฯ													

ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ	ดังนี้

	 1.	การขายที่ดินด้านหลังส�านักงานสหกรณ์ฯ		จ�านวน	8	ไร่	

2	งาน	20.5	ตารางวา		ให้แก่บริษัท	เจ็นวาย	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด		

ในราคา	 205,530,000	 บาท	 ครบก�าหนดช�าระเงินค่าที่ดิน							

พร้อมการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินในวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2561		

ปรากฏว่า	 บริษัท	 เจ็นวาย	 พร็อพเพอร์ตี้	 จ�ากัด	 ได้ขอความ

อนเุคราะห์จากสหกรณ์ฯ	เพ่ือขอเล่ือนการช�าระเงินค่าทีด่นิออกไป

เป็นวันที่	25	มกราคม	2562	และยินยอมเพิ่มอัตราค่าขยายเวลา

ในอตัราร้อยละ	4	ของค่าท่ีดนิส่วนท่ีเหลือ	จ�านวน	190,253,500	บาท	

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

 มติทีป่ระชมุ	ไม่อนุมติัให้ขยายเวลา	ให้ยกเลกิสญัญา	และ

ให้ริบเงินมดัจ�า	เป็นเงิน	และเงินดอกเบีย้ทีข่อขยายเวลาการช�าระ

เงินทัง้หมด	เป็นเงินจ�านวน	17,836,979.60	บาท	และให้ด�าเนิน

การประกาศขายที่ดินต่อไป	 โดยก�าหนดราคาไม่ต�่ากว่าตามที่

ประชุมใหญ่อนุมัติ

2.	 การประกาศขายที่ดิน	 ต�าบลปือ	 ต�าบลพระธาตุ															

อ�าเภอเชียงกลาง	จังหวัดน่าน	อยู่ระหว่างด�าเนินการประกาศขาย	

และ	ยื่นราคาขาย	เป็นเงิน	86	ล้านบาท	เท่าเดิม

3.	 การประกาศขายที่ดินหน้าวัดสโมสร	 ต�าบลไทรใหญ่	

อ�าเภอไทรน้อย		จังหวัดนนทบุรี

ทีป่ระชมุ	ก�าหนดให้ด�าเนินการรงัวัดสอบเขตให้ถูกต้อง	และ

ยื่นเรื่องถอนฟ้องคดีพิพาทที่มีกับ	อบต.	ไทรใหญ่ต่อไป

เรื่องที่	 4	 การรับฝากเงินออมทรัพย์	 ทวีคูณ	 โครงการ	 3	 และ

โครงการ	เกษียณเปี่ยมสุข

เป็นโครงการการรับฝากเงินจากสมาชิก	 ซึ่งจะครบก�าหนด	

ในวันที่ 	 4	 มกราคม	 2562	 มียอดเงินฝากแล้ว	 เป ็นเงิน	

263,365,528.46	บาท

เรื่องที่	5	การติดตามหนี้สิน	ประจ�าเดือนธันวาคม	2562	

รายงานการติดตามหนี้สินในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน	

พฤศจิกายน	2560	ถงึเดอืนตลุาคม	2561	ตดิตามได้ทัง้ส้ิน	เป็นเงิน	

80,766,087.07	บาท	และเร่ิมต้นในปีบญัชีใหม่	เดอืนพฤศจิกายน	

2561	ติดตามหนี้ได้	เป็นเงิน	9,348,118.17	บาท	

เรื่องที่	6	การจัดท�าปฏิทินตั้งโต๊ะ	ปี	พ.ศ.	2562	ของสหกรณ์	

เพื่อแจกให้แก่สมาชิกทุกคนในช่วงปีใหม่	 โดยในปฏิทินจะมี

เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกควรทราบ

ประกอบอยู่ด้วย	ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก	

จึงให้จัดท�าจ�านวน	11,000	ชุด	เพ่ือแจกให้แก่สมาชิกทกุคนต่อไป

เร่ืองที่	 7	 การจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี

2561	 และการสรรหาเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการชุดที่	 60	

ประจ�าปี	2562	

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่	 และเอกสารต่างๆ	 ที่ใช้ในการ

เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	 และอนุมัติเงินยืมทดลองจ่าย													

เป ็นเงิน	 14,000,000	 บาท	 มีความพร้อมด�าเนินการได้																									

ในวันอาทิตย์ที่	6	มกราคม	2562

เรื่องที่	8	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีตอบข้อหารือ	

การขอคนืสิทธกิารเป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	ของนายสม	

จงถาวร	สรุปว่า	ขาดคณุสมบตัติามข้อบงัคบัของสหกรณ์ฯ	ข้อ	72(7)

เรื่องที่	9	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ		

นางสาวกานต์ธิดา	อนไุวยา	ต�าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบญัชี	ขอลาออก	

ที่ประชุม	 อนุมัติ	 และมีมติแต่งตั้ง	 นางสาวศรีวรรณ	 อินทะหลัก	

เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีแทน	

อ่านต่อหน้า 7

นายวิทยา ถาวรกันต์
081-725-9659

รายงาน
   จากห้องประชุม
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นางสุนิสา  เก่งสกุล

081-700-4731

แวดวงสินเชื่อ
สวัสดีค่ะ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด		

ทุกท่าน

	ฉบับนี้เป็นฉบับแรก	จึงขอสวัสดีปีใหม่	ขอให้สมาชิกทุก

ท่านมีสุขภาพแข็งแรง	ไม่เจ็บ	ไม่จน	นะค่ะ

	 ประเทศเราใกล้จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง		เศรษฐกิจ

ก็ยังคงไม่มีผลกระทบอะไร	 และปัจจุบันสหกรณ์ฯ	 ก็คงปล่อย

สินเช่ือให้แก่สมาชิกเป็นปกติ	 หากสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ

และหลักเกณฑ์ในการขอสินเช่ือทุกประเภท	 สมาชิกก็ต้อง

ระมัดระวังการใช้จ่ายให้อยู่อย่างพอเพียงในการด�ารงชีพ		และ

ดิฉันขอน�านโยบายของ	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธาน

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 แถลง

นโยบาย	6	ด้าน	เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง	ปฏิรูประบบ

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 พร้อมกระจายอ�านาจ

บริหารสู่ระดับจังหวัด	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2561	ณ	สันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย	โดยเปิดเผยว่า	จะเดนิหน้าบรูณาการ

ส่งเสริม	 พัฒนากิจการสหกรณ์ทุกประเภท	 ให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า	 สู่ความเข็มแข็ง	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สหกรณ์ทัง้ภายในและต่างประเทศ	ผ่านนโยบายการพัฒนา	6	ด้าน	

ได้แก่

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ	 ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	

พร้อมจัดตัง้กองทนุกลาง		และพัฒนาสู่การเป็นธนาคาร	(Coop	

Bank)	ยกระดบัระบบการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรสหกรณ์	โดย

มกีารจัดตัง้		“วิทยาลยัสหกรณ์”	พร้อมร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา	

จัดหลักสูตรอบรม	“ฟรี”	ที่เอื้อต่อการ	“พัฒนานักสหกรณ์มือ

อาชีพ”	และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(DATA	CEN-

TER)		เพื่อให้ได้	“คนเก่ง	คนดี	และมีคุณธรรม”		เข้าสู่ระบบ		

“อย่างมืออาชีพ”

2.	การกระจายอ�านาจบริหาร	สู่ระดับจังหวัด	ให้มีอ�านาจ

ในการบริหารจัดการแทนสันนบิาตสหกรณ์	เพ่ือลดต้นทนุค่าใช้จ่าย	

และสร้างความใกล้ชิดระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน	 นายปรเมศวร์	

อนิทรชุมนมุ	ประธานกรรมการสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

(สสท.)	แถลงนโยบาย	6	ด้าน	เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง	

ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 พร้อม

กระจายอ�านาจบริหารสู่ระดบัจังหวดั	เมือ่วนัที	่9	มกราคม	2561	

ณ	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย				

3.	 การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม	 ให้แก่เครือข่าย								

สหกรณ์ฯ	 และสะสมเงินที่เหลือเป็นกองทุนต่างๆ	 เพ่ือพัฒนา

สันนิบาตสหกรณ์ฯ	และขบวนการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง	และ

มั่นคง

4.	 เป็นผู้น�าขบวนการสหกรณ์ในการแก้ไขกฎหมาย            

ทีเ่กีย่วข้องให้เหมาะสมและเอือ้ต่อการพัฒนาสหกรณ์	พร้อมจัด

ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สหกรณ์ทุกประเภท

5.	การพฒันาสูส่ากลด้วยระบบการสร้างมลูค่าเพิม่สนิค้า

และบริการของสหกรณ์	 ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการค้า

ระหว่างสหกรณ์	 โดยใช้	Brand	Coop	ซึ่งขณะนี้ทางสันนิบาต

สหกรณ์ฯ	ได้ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า	Coop	กับกรม

ทรัพย์สินทางปัญหา	และกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

6.	สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์	ทัง้	7		ประเภท 

และขยายเครือข่ายสหกรณ์ระดับชาติในรูปแบบ	“สภาสหกรณ์

แห่งชาติ”	 และส่งเสริมความร ่วมมือกับชุมนุมสหกรณ	์											

ทุกประเภทให้มีความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ

ขอกราบเรียนท่านสมาชิกเร่ืองการจ่ายเงินปันผล	 และ

เฉล่ียคนื	ขณะนีค้ณะกรรมการก�าลังด�าเนนิการอยู่	แต่เนือ่งจาก

ต้องรอหนังสือตอบกลับจากรมตรวจสอบบัญชี	 มีข่าวคืบหน้า

ประการใดจะน�ามาเสนอให้สมาชิกได้รับทราบต่อไปค่ะ

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก	(คน) จ�านวนเงิน	(บาท)

ยื่นกู้ อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ

1.	กระแสรายวัน 73 72 - -

2.	สามัญ 96 96 55,782,000.00 55,716,000.00

3.	สวัสดิการ 54 52 34,570,000.00 34,320,000.00

4.	สุขใจ 108 104 9,110,000.00 9,000,000.00

5.	สกสค. - - - -

6.	ดอกเบี้ยสูง 3 3 508,576.25 508,576.25

7.	ชื่นใจ 181 179 1,739,000.00 -

8.	เงินกู้พิเศษ 6 4 6,558,600.00 4,330,00.00

9.ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 3 3 450,000.00 450,000.00

รวมทั้งสิ้น 524 513 108,718,176.25 99,994,576.25

สุดท้ายนี้ขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆประจ�าเดือนธันวาคม	2561	ดังนี้
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

										การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	เมื่อวันอาทิตย์

ที่	6	มกราคม	2562	สหกรณ์ฯ	ก็ได้มีการเลือกตั้งเพื่อสรรหา

คณะกรรมการชุดที่	60	ประจ�าปี	2562	ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย

แล้วนะครับ	และวารสารฉบับเดือนมกราคม	2562	นี้ผมขอน�า

เสนอต่อจากฉบับเดือนธันวาคม	2561	เมื่อปีที่แล้ว	ดังนี้ครับ

เพิ่มประเภทสหกรณ์

1.	สหกรณ์การเกษตร

2.	สหกรณ์ประมง

3.	สหกรณ์นิคม

4.	สหกรณ์การค้า

5.	สหกรณ์บริการ

6.	สหกรณ์ออมทรัพย์

7.	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

8.	สหกรณ์อื่นตามที่ก�าหนดในกระทรวง

					สมาชิกสมทบของสหกรณ์

      	ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ	

    			ต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือ

	 	 					สมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่	นทส.ก�าหนด

	 	 						ยกเว้น	สหกรณ์ร้านค้า	และ	สหกรณ์ออมทรัพย์

คุณสมบัติ	 วิธีรับสมัคร	 การขาดสมาชิกภาพ	 สิทธิหน้าที่ให้

ก�าหนดในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของ	นทส.

1.	ไม่ให้กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินรับฝากและหุ้นของตน

2.	ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่	

			ไม่ให้สิทธิออกเสียง	หรือเป็นกรรมการ

รายงานการติดตามหนี้ประจ�าเดือนธันวาคม		2561

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน ราย เป็นเงิน หน่วย

ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้	 จ�านวน 219 2,085,418.85 บาท

ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน 216 1,852,412.73 บาท

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี จ�านวน 25 113,263.00 บาท

ลูกหนีต้ามค�าพิพากษา จ�านวน 163 1,722,354.00 บาท

มติให้ออกน�าหุ้นมาช�าระหนี้ จ�านวน 3 411,600.00 บาท

การติดตามหนี้สิน	เดือนธันวาคม	2561	รวมทั้งสิ้น จ�านวน 626 6,185,048.58 บาท

การติดตามหนี้สิน	เดือนพฤศจิกายน		2561 จ�านวน 9,644,118.17 บาท

ติดตามหนี้สิน	เดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2561		 	 จ�านวน 15,829,166.75 บาท

	 ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการด�าเนินกิจการ															

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกระทรวง		

 ในสถานศึกษา	อาจรับผู้ศึกษาที่ยัง

	ไม่บรรลุ		นิติภาวะได้
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายวิชยั   ทับคล้าย  061-414-1938

สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด 

ทีเ่คารพ	ฉบบัน้ีผมขอน�าบทความของหมอบวร	จนัทร์โภคาไพบรูณ์		

มาให้เพ่ือนสมาชิกได้อ่าน	เพ่ือคณุภาพชีวติทีด่ขีองบรรดาเพ่ือน

ผู้สูงวัย

-	เพ่ือนถามว่าคุณเป็นหมอ	 ....คุณดูแลรักษาสุขภาพ

อย่างไร?	จึงท�าให้สุขภาพหมอดีมากๆ

-	ผมเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้ครับ			

1.	ผมคิดไว้ก่อนป่วย	(ตามต�าราหมอไทย)		

2.	รู้ตัวเมื่อจะป่วย	(มีสัญญาณฟ้องว่า	ร่างกายจะป่วย)	

เตรียมป้องกันและลงมือป้องกัน

เร่ืองคิดก่อนป่วย	 หมอแผนไทยเขียนไว้ชัดเจน	 คนเรา

มักจะป่วยตามเวลาเมื่อถึงวัยดังนี้

1.	 อายุ	16	ปี	32	ปี	48	ปี	56	ปี	64	ปี	และ	72	ปี			

(เป็นช่วงเปล่ียนวยัคร้ังใหญ่	ร่างกายมักจะป่วยด้วยโรคแปลกๆ)

2.	 นับตั้งแต่อายุ	32	ปี		วาตะเป็นเจ้าเรือน	ท้องอืดง่าย	

ท้องผูกบ่อย	(ท้องผูกสะสมพิษ	เดี๋ยวก็ป่วย)	

3.	 แก่ๆ	 (สองแก่นี้)	 แก่แก่นี้	 นับตั้งแต่	 56	 ปีครับ	

เส้นเลือดจะเร่ิมตบีมากขึน้อย่างรวดเร็ว	มากกว่าช่วงเวลาทีผ่่านมา

สัญญาณฟ้องว่าจะป่วยแล้ว

1.	 นอนน้อย	นอนหลับไม่ค่อยดี

2.	 เสียดแทงหัวใจ		กระสับกระส่าย

3.	 เป็นตะคริวบริเวณน่องบ่อยๆ	 (อัมพฤกษ์จะมาเยือน

ถ้าเจอก้อนลมทีน่่อง	แสดงว่าหวัใจและเส้นเลอืดไม่ค่อยโอเค	

แล้วครับ)

ผมเตรียมตัวป้องกันตนเองหลายปีแล้วครับ

1.	 ผมฝึกดืม่น�า้อุ่น	(ฝึกมานานนับสบิปีแล้วครับ)	ดืม่น�า้อุน่

แก้วสารพัด	ลดท้องอืด	ลดท้องผกู	ลดเส้นเลือดตบี	ลดเลือดข้น	

ลดไขมันในเลือด	 (น�้าอุ ่น	 	 เป็นยาอายุวัฒนะที่ไร ้ราคา													

แต่คุณค่ามหาศาล)

2.	 เคร่ืองดืม่ปรุงรส	ผมเน้นกลุ่มตะไคร้	..ขงิ	..ข่า	..ยาหอม	

(เพื่อลดอาการเสียดแทงหัวใจ	ยาหอมผมต้องกินประจ�า)

3.	 กาแฟ	ชา	ดืม่ลดลง	ส�าหรับผมไม่ดืม่กลุ่มนีจ้ะหลับยาว		

ถ้าดื่มชา	 กาแฟ	 เวลานอนจะหดส้ันลง	 (แต่อาจจะไม่เป็นกับ

ท่านอื่น)

4.	 เช้าบีบมะนาวเขียวหนึ่งลูกผสมน�้าอุ่นทันที	(หลังดื่ม

น�า้มะนาวทิง้ไว้	30	นาท	ี	ค่อยๆ	ด่ืมน�า้ผักป่ัน	1	เหยือก)	หลังจาก

ดื่มน�้าผักปั่น	 ผมจะจิบแต่น�้าอุ่นทั้งวัน	 (ผมพกกระติกน�้าร้อน

ติดตัว)

5.	 ฝึกกินอาหารรสเผ็ด	 (แก้ท้องอืด)	 หรืออาหาร														

รสเปรี้ยว	(แก้เส้นเลือดตีบและป้องกันเบาหวาน)

6.	 มื้อเย็นก�าลังฝึกไม่กิน		เริ่มที่ลดปริมาณ	ขณะนี้เปลี่ยน

เป็นผลไม้แทนอาหาร		อนาคตมื้อเย็นจะไม่กินอะไรสักอย่างครับ

7.	 ผมเดินมากกว่านั่ง	 (เพื่อป้องกันต่อมลูกหมากโต	

ปัสสาวะขัด)	

8.	 ผมฝึกท่าจ่อซัว	 ยกละห้านาที	 (น่ังเหมือนน่ังเก้าอี	้								

แต่ไม่มีเก้าอี้)

ผมพูดเสมอ	ตัวชี้วัดคนแข็งแรง

1.	 กินได้			2.	นอนหลับ		3.	ขยับได้

ดังน้ัน	ผมป้องกันการขยับตัวไม่ได้	(อมัพฤกษ์)	ด้วยการให้

ภรรยา	 หรือลูกสาว	 เหยียบที่น่องด้วยส้นเท้า	 จากเบาๆ	 ก่อน											

แล้วค ่อยๆ	 เพ่ิมน�้าหนัก	 ยืดเส ้นขายืดเส ้นหลังท�าทุกวัน																			

สรุป	ผมเปล่ียนอาหาร	เปล่ียนพฤตกิรรมตามวยัครับ	เล่าสู่กนัฟัง		

ท่านมีแนวทางวิถีชีวิตที่ดี	โปรดแบ่งปันนะครับ	พวกเราล้วนเป็น

เพ่ือน	 สว.	 เหมือนกัน	 จะได้ไปอยู่อาณาจักรผู้เฒ่าเต่าแบบ																		

ผู้แข็งแรงครับ

	Cr.	หมอบวร	จันทร์โภคาไพบูลย์

เรื่องที่	10	คณะท�างานการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ	 

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ	 ด�าเนินการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่	 โดยมีกรอบงานของบุคลากรทุกคน	และจัดท�า

ค�าสั่ง	พร้อมทั้งผังขั้นตอนปฏิบัติงานและการให้บริการสมาชิก

เรื่องที่	11	ตรวจพิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกเข้าใหม่	

จ�านวน	 7	 ราย	 และการให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์			

แก่สมาชิก	ประจ�าเดอืน	ธันวาคม	2561	จ�านวน	4	ราย	มคีณุสมบตัิ

ครบถ้วน	ถูกต้อง	และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่	12	การพิจารณาการไขข้อบังคับ	

ฝ่ายวิชาการเสนอข้อแก้ไขบังคับในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	 2561	 โดยแก้ไข	 ข้อ	 31	 คุณสมบัติของสมาชิก	 และ												

ข้อ	49	คุณสมบัติของสมาชิกสมบท

ติดตามความเคล่ือนไหว	 จากการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์	ของเดือนต่อไปในฉบับหน้าครับ

สวัสดีครับ

ราชการต้องมีหลักฐานชัดเจนถึงจะมีการปิดงบบัญชีได้	ซึ่งเป็น

เร่ืองของการตรวจสอบงบดุลเราจึงรอความชัดเจนจากกรมส่ง

เสริมสหกรณ์	 จากผู้ตรวจบัญชีจากรัฐบาล	 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล

ท่านมีความเห็นใจสหกรณ์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	ที่มีการตั้งค่าเผื่อ

หนี้ที่คาดจะสุญหลายรายการ	 แต่เราก็ท�าขั้นบันไดในการ

ตดิตามหนีใ้ห้เหน็และเรียกเกบ็หนีไ้ด้หลายร้อยล้านบาท	เราจึง

ได้รับความอนุเคราะห์ให้ตั้งค่าเผื่อแบบมีเง่ือนไข	 อะไรที่ท�าให้

ท่านไม่สบายใจเราคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องขอกราบ

ประทานโทษมา	ณ	ที่นี้ด้วยครับ	ฉบับนี้ขอรายงานแค่นี้ก่อนนะ

ครับพบกันฉบับหน้าครับ

ต่อจากหน้า 12
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สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

เดือนมกราคมนี้	มีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับ

เงินปันผลของงบบัญชี	ประจ�าปี	2561	กันมาก	ทางสหกรณ์ฯ	

ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 ได้ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีจากกรม									

ส่งเสริมสหกรณ์มาตลอด	ซึง่คาดว่าไม่เกนิเดอืนมกราคม	2562	

น่าจะรู้ผลและอนุมัติงบบัญชีได้

การปิดงบบญัชี	ประจ�าปี	2561	ท�าไมเงินปันผลจึงออกช้ามาก

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์	มีหนังสือแจ้งมา	ขอตรวจ

สอบบัญชใีนกรณีที่ผูส้อบบัญชีของสหกรณ์แสดงความเห็นตอ่

งบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเง่ือนไข	 ดังนั้นจึงต้องรอ

อนุมัติการสอบบัญชีอีกคร้ังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 จึงท�าให้

เงินปันผลออกช้าไปอีกประมาณ	2-3	สัปดาห์

จะกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน	 (ATM)	 มีเอกสารประกอบ

อะไรบ้างครับ

เอกสารประกอบ	มีดังนี้

1.	 ใบกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

2.	 ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

3.	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน

4.	 สลิปเงินเดือน	(เจ้าหน้าที่การเงินรับรอง)

5.	 ส�าเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การก�าหนดจ�านวนผู ้แทนสมาชิกของแต่ละโรงเรียน												

หรือกลุ่มสมาชิก	อย่างไรบ้าง

ก�าหนดให้โรงเรียนหรือกลุ่มสมาชิก	จ�านวนสมาชิก	20	คน	

มีผู้แทนสมาชิกได้	1	คน	ถ้ามีเศษเกิน	กึ่งหนึ่งให้เลือกผู้แทน

สมาชิกเพิ่มอีก	1	คน

	ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละกี่ปี

ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	และอยู่ต�าแหน่ง

ได้ไม่เกิน	2	วาระติดต่อกัน

และผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มาประชุมแทนตน

ไม่ได้

ต่อจากหน้า 1

ถาม1
ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ตอบ

ถาม4
ตอบ

เบี้ยประชุมกรรมการในการประชุมประจ�าเดือนอยู่ที่	1,000	บาท	

เท่าเดิมครับ

	 ปีน้ีหลังจากเลือกต้ังเสร็จในวันที่	 6	 มกราคม	 2562									

ในภาคบ่ายก็มีการประชุมผู้แทนสมาชิก	ณ	หอประชุมโรงเรียน

ชลประทานวิทยา	ซึง่ยังไม่มรีายละเอยีดเร่ืองวาระการปันผลและ

เฉล่ียคืนเข้าประชุมด้วย	 เนื่องจากผู้สอบบัญชี	 ยังไม่ได้รับรอง

งบดุลบัญชี	 ของสหกรณ์ฯเรา	 รายละเอียดได้แจ้งในที่ประชุม									

ผู้แทนสมาชิกไปแล้ว	 ผมจะขอสรุปอย่างย่อเพื่อให้เพื่อนสมาชิก

ได้เข้าใจพอสังเขปดังนี้ครับ	 การที่ผู ้สอบบัญชีรับรองงบดุล													

เ ร า ได ้ ล ่ า ช ้ า 	 เ น่ื องจากมี สา เห ตุหลั กมาจากป ัญหา																																					

หน้ีสงสัยจะสูญของสหกรณ์ฯเรา	ดังน้ีครับ

	 1.ป ัญหา	 จากกรณีแชร ์ลอตเตอร่ี	 ในปี	 2554																

จ�านวน	496	ล้านบาท	ตั้งส�ารองมา	7	ปี	เหลืออีก	3	ปี

	 2.ปัญหา	สหกรณ์ฯน�าเงินไปฝาก	สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

คลองจั่น	จ�ากัด	ในปี	2552	จ�านวน	550	ล้านบาท	และทยอย

คืนจนเหลือยอดคงเหลือปัจจุบัน	 252	 	 ล้านบาท	 ซึ่งสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นก�าลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ

	 3.ปัญหา	 สหกรณ์ฯน�าเงินไปฝาก	 สหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ	จ�ากัด	ปี	2554	จ�านวน	120	ล้านบาท	ตั้งส�ารอง

ปีที่	2	เหลืออีก	6	ปี

	 4.ปัญหา	สหกรณ์ฯน�าเงินไปฝาก	สหกรณ์	พร.ขสมก.

จ�ากัด	ระหว่างปี	2553-2556	จ�านวน	116	ล้านบาท

	 5.ปัญหา	 สหกรณ์ฯน�าเงินไปฝาก	 ชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ปี	2554	จ�านวน	252	ล้านบาท

	 6.ปัญหา	 สมาชิกรายย่อยของเราเองที่ผิดนัดช�าระ										

จนก่อให้เกิดหนี้	NPL	ซึ่งยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่ออีก	264	ล้านบาท

	 ในส่วนของ	NPL	ข้อที่	1-3	สหกรณ์ฯรับรู้ปัญหามาก่อน

แล้วและมีแผนงานรองรับ	 แต่ในส่วนข้อที่	 4-6	 เป็นส่วนที่

เกี่ยวข้องกับข้อส่ังการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามหนังสือ											

ส่ังการที	่กษ	0404/ว	11	ให้ตัง้ส�ารองหนีส้งสัยจะสูญ	100%	ซึง่

สหกรณ์ฯเราไม่สามารถตัง้ส�ารองหนีส้งสัยจะสูญได้	100%	เพราะ	

ในปีบัญชี	2561สหกรณ์ฯ	มีก�าไรทั้งหมด	177	ล้านบาท	ถ้าน�า

มาตั้งส�ารองหนี้ที่ เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมด	 ก็จะขาดทุนทันที																	

ไม่สามารถ	ปันผล	ให้กบัสมาชิกได้	เราจึงขอต่อรองว่าหนีท้ีเ่กดิขึน้	

สหกรณ์ฯท�าแผนและขอผ่อนส่งใช้คล้ายกับกรณีแชร์ลอตเตอร่ี	

จะได้มีเงินเหลือมาปันผลให้กับสมาชิกบ้าง	 ส่วนเงินที่กันส�ารอง

หนี้สงสัยจะสูญก็ไม่ได้ไปไหน	 จะกลับเข้ามาเป็นทุนส�ารอง												

ในสหกรณ์ฯ	ท�าให้สหกรณ์ฯมีฐานะทางการเงินทีแ่ขง็แกร่งขึน้ครับ

	 ขณะที่เขียนวารสาร	 ฉบับประจ�าเดือนมกราคม	 2562	

คาดว่าจะมีการประชุมผู้แทนสมาชิกเกิดขึ้นแล้ว	 และสมาชิกก็

คงจะได้รับเงินปันผล	และเฉลี่ยคืนตามที่คณะกรรมการชุดที่	59	

ได้อนุมัติไปแล้ว	 และรายละเอียดต่างๆ	 ที่มีความเปล่ียนแปลง

เพ่ือนสมาชิกสามารถตดิตามได้	ในคอลัมน์ต่างๆในวารสารได้ครับ	

พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

 ถามมา
     ตอบไป
ปณต จตุพศ 095-249-9624
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย ศรีเพ็ง  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

      

สวัสดีครับท่านสมาชิก	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี		ทุกท่าน

คณะกรรมการได้มีมติให้จัดกิจกรรมท�าบุญอุทิศส่วนกุศล

ให้แก่สมาชิกทีเ่สียชีวิต	ในวนัเสาร์ที	่15	ธันวาคม	2561	ทีผ่่านมา	

ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จ�านวน	 9	 รูป	 เพ่ือเล้ียงภัตตาหารเพล	

และได้เชิญทายาทของสมาชิกทีเ่สียชีวติ	เข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว	

กรรมการนายวิทยา	 น้อยประเทศ	 และนายปัญญา	 เนื่องฤทธิ์	

ร่วมน�าขนมจีนมาเล้ียงสมาชิกทีม่าร่วมงานด้วย	และทางสมาคม

ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทรัพย์	อาทิ	นายกสมาคม	นายนรากร	

ไหลหร่ัง	 และกรรมการ	 รวมถึงทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต		

ทางสมาคมหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิก

ทุกท่านในคราวต่อไป	

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ	 เพ่ือเป็นการสงเคราะห์														

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ	 และสงเคราะห์

ครอบครัวสมาชิกโดยไม่ประสงค์จะหาก�าไร	

  	“	แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์	เนื่องด้วยสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จะจดัการประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี	2561	ในวันเสาร์ที่	23	มีนาคม	พ.ศ.	2562	

ตั้งแต่เวลา	09.00	น.	–	12	.00	น.	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ชั้น	4	”	

***	 จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับ

จ�านวนสมาชิกคงเหลือ	ณ	ปัจจุบัน	***

หมายเหตุ	 	 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่										

089-9147567	 อ.วันชัย	 	 ศรีเพ็ง	 เบอร์	 02-9698201-2									

ต่อ	132	และ	Fax	02-9698841ID	line	:		029698841	

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนมกราคม	2562	จ�านวน		5		ราย			

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่		1					เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่		2					เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

	 	 																		ประจ�าปี	2560

ระเบียบวาระที่		3					เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่		4					เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	

ระเบียบวาระที่		5					เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

			 																		ชุดประจ�าปี	2562		และเรื่องการแต่งตั้ง

	 	 																		ผู้ตรวจบัญชี	ประจ�าปี	2562		

ระเบียบวาระที่		6					เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่

สามัญ	 ประจ�าปี	 2562	 	 ตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ดังกล่าว											

เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่านมา	ครับ

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต กองทุน		10	ล้าน 40	–50ปีสหกรณ์ฯ สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นายจาง		สายสวาท 74	ปี หัวใจล้มเหลว

เฉียบพลัน

30,000 150,000 251,885 - -

2. นางบุญมา		ธูปแก้ว 80	ปี กล้ามเนื้อหัวใจ

เสื่อม

สมทบ สมทบ 251,856 สมทบ สมทบ

3. น.ส.ธนพร		ประสิทธิ์นุ้ย 38	ปี ไตวายเรื้อรัง 10,000 70,000 254,874 - -

4. นายค�าพัน		ดวงอุปะ 82	ปี ติดเชื้อในกระแส

เลือด

สมทบ สมทบ 254,846 สมทบ สมทบ

5. นางสุนันท์		ส�าเภาเงิน 79	ปี หัวใจล้มเหลว สมทบ สมทบ 254,817 สมทบ สมทบ
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แนวทางการเอาตัวรอดจากภาวะวิกฤตหน้ีสนิ

ก่อนอ่ืนสมาชิกมาดภูาพรวมของเศรษฐกจิประเทศไทยนัน้										

ดจูากตวัเลข	GDP	(Gross	Domestic	Product)	หรือ	ผลิตภณัฑ์

รวมในประเทศในปี	2561	ไทยโตที่	3.6%	มีการส�ารวจไปที่หนี้

ครัวเรือนอยู่ที่	 11.97	ล้านล้านบาท	หรือ	77.5%	ของ	GDP												

มีเพ่ิมขึ้น	 4.93	 แสนล้านบาท	 จัดว่าเป็นอาการน่าเป็นห่วง									

พอสมควร

ทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้	สมาชิกสหกรณ์ทีป่กตมิเีงินรายเดอืน

ใช้จ่าย	ต้องรับรู้และเตรียมพร้อมไว้ดูแลรักษาตัวให้รอด	แม้ว่า

เหตุการณ์รอบข้างจะแย่แค่ไหน	 แต่ถ้าตนเองเอาตัวรอดพ้น											

ได้จากความตกต�า่ทางเศรษฐกิจของตนเองได้	ถอืว่ายอดเย่ียมแล้ว

แล้วสมาชิกจะท�าอย่างไรถงึจะรอดพ้นวกิฤตทางการเงินได้										

ก็ต้องมีความรู้เร่ืองการเงิน	 บริหารเงินเป็น	 แต่ที่แปลกที่ไม่มี

วิชานี้จัดสอนในโรงเรียนมาเลย	 มีสอนแต่วิชาเศรษฐศาสตร์

เบือ้งต้นทีน่�าไปใช้ท�ามาหากนิไม่ได้	เมือ่ไม่มวีชิาสร้างตัวให้ความ

มัน่คงในชีวติ	ความรู้ทางการเงินของสมาชิกจะเป็นไปในรูปแบบ

การหนีท้ีอ่ยู่อาศยั	บตัรเครดติ	รถยนต์	การลงทนุ	และการศกึษา	ฯลฯ	

กว่าสมาชิกจะรู้ตัวว่าเป็นหนี้	 ก็พ่ึงตื่นตัวและหันกลับมา

สนใจศึกษาโครงสร้างหนี้ในภายหลังแทบทั้งนั้น	 ตามหลักการ

แล้วสมาชิกควรมีความรู้ทางการบริหารทางการเงินไว้บ้าง												

โดยเริ่มจากดังนี้

1.	 ออมให้เป็น	โดยทัว่ไปสมาชิกจะมคีวามประมาทในการ		

ใช้ชีวติ	ไม่ระมดัระวงัการใช้จ่าย	รู้ตวัอกีทกีอ็ายุใกล้ถงึวยัเกษียณแล้ว	

จากการส�ารวจมคีนวยันีถ้งึ	40%	ทีไ่ม่มเีงินออมเลย	ทัง้ไม่มเีงิน

ออมธนาคาร	ไม่มอีอมหุน้สหกรณ์	ความจริงถ้าสมาชิกยังอยู่ใน

วัยท�างาน	ให้ใช้วธิไีหนกไ็ด้เพ่ือให้มเีงินออมเกบ็ไว้ใช้ยามจ�าเป็น	

เช่น	เก็บธนบัตร	เก็บเงินเหรียญ	ให้ตัดเงินเก็บ	10%		ของราย

ได้จากบัญชีรายได้	เก็บออมฝากหรือหยอดใส่กระปุก	เป็นต้น

2.	 ลงทนุให้ถูกทาง	เมือ่มีการออมและมเีงินเกบ็พอสมควร

แล้ว	 สมาชิกควรมองหาแนวทางการลงทุน	 คร้ังนี้สมาชิกต้อง

ศึกษาหาความรู้	 รอบรู้อย่างมาก	 เพราะมีแนวทางมากมายให้

ลงทนุหาผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า	แต่ทีส่�าคญัสมาชิกต้องมคีวามรู้

เฉพาะทางให้มาก	เพ่ือไม่ให้เงินทนุขาดทนุเป็นศนูย์	เช่น	การลงทนุ

ในหุน้กองทนุ	อสังหาฯ	หรือที่ๆ มีความมัน่คงกซ็ือ้พันธบตัรรัฐบาล	

ฉลากออมสิน	ซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	ฯลฯ	เหล่านี้ที่สามารถ

ตอบแทนปีละหลายเปอร์เซ็น	ที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารแน่

3.	ลดหน้ีสินให้ได้	 มีสมาชิกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาหนี้สิน															

มีความเส่ียงท�าหนี้เสีย	 สมาชิกต้องแก้ปัญหาโดยการเข้าไป

ศึกษาอย่างละเอียดตั้งแต่โครงสร ้างการเงิน	 ดอกเบี้ย																								

การผ่อนช�าระ	ที่ส�าคัญต้องไม่ปล่อยนิ่งเฉยต่อหนี้สิน	หากเกิด

เป็นหนี้เสียแล้วจะเป็นเร่ืองใหญ่	 กระบวนการจะไปถึงศาล													

เป็นคดี	สมาชิกต้องค�าพิพากษาแล้วต้องช�าระหนี้คืนทุกราย

ในทฤษฎนีีส้มาชิกสามารถปฏบิตัแิก้ไขปัญหาหนีสิ้นได้ทกุคน	

ซึ่งที่จริงเราแนะน�าแนวทางนี้จะเป็นทางรอดเล็กๆของมนุษย	์															

เงินเดอืน	 	ทีมี่เงินเดอืนแทบไม่พอใช้จ่าย	 และยังมีหนี้สินติดตัว

เหมือนวิ่งในเขาวงกตที่หาทางออกยาก	 คงต้องมกีารเริม่ตัง้แต่

ลดรายจ่าย	และหาช่องทางเพ่ิมรายได้โดยเร็ว	

การลดรายจ่าย	ลดในเร่ืองทีไ่ม่จ�าเป็น	เช่นว่า	ลดละเลิกบหุร่ี	

กินกาแฟแก้วละแพงๆ	 และลดละการพนันเส่ียงโชคที่เพ้อฝัน									

ลดการสังสรรค์งานเลี้ยงนอกบ้าน	โดยการซื้อมาท�ากินเองเท่า

ทีจ่�าเป็น	ไม่ตามใจปากจนเป็นเหตเุกดิโรคภยัตามมา	และงดซือ้

ของฟุ่มเฟือยทีใ่ช้สอยไม่คุม้ค่า	ถ้ารู้เท่าทนัแล้วส่ิงเหล่านี	้จะช่วย

ให้สมาชิกประหยัดเงินไปได้หลายพันต่อเดือนแน่นอน	

การท�างานอสิระนอกเวลางาน	เลิกงานแล้วหรือเอาวนัหยุด

งานประจ�าไปท�าอาชีพเสริม	เพ่ิมรายได้จากความรู้ความสามารถ															

ในสายงานทีต่นเองถนดั	 หรือท�างานตามความชอบส่วนตวัเพ่ิม

รายได้ได้เสมอ	

หลากหลายหนทางจากการเอาตวัรอดจากเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	

คอื	การสร้างรายได้ทีถู่กกฎหมาย	อะไรกไ็ด้ให้มมีากพอ	มากกว่า

รายจ่าย	และมส่ีวนเหลือออมเกบ็ไว้ยามจ�าเป็นบ้างเป็นภมูคิุม้กนั

ยามจ�าเป็นบ้าง	 แน่นอนว่าส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้ส�าเร็จได้	 คือ												

การวางแผนบริหารการเงิน	 และมีวินัยในการเงินของตนเอง		

เช่ือว่าสมาชิกทกุคนจะท�าส�าเร็จและผ่านไปได้ด้วยด	ีโชคดคีรับ

สาระน่ารู้
   กับครนูนท์

นายวิทยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596
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ต่อจากหน้า 2

ในปีเดียวกัน	ต่อมาในปี	2554	ฝากเพิ่มอีก	25	ล้านบาท	

รวมเป็น	75	ล้านบาท	และถอนคนื	2	ล้านบาท	คงเหลือ	73	ล้านบาท	

ต่อมาในปี	2555	–	2556	มกีารฝากเพ่ิม	และรับเงินคนืหลายคร้ัง	

จนถงึปี	พ.ศ.	2557	ขอถอนเงินคนือย่างเดยีว	ถงึปัจจุบนัม	ียอดเงิน

คงเหลอื	116,600,000	บาท	ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม

แนวปฏิบัติทางบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4.	ปัญหา	 สหกรณ์น�าเงินไปฝากไว้กับ	 ชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	เมือ่ปี	พ.ศ.	2554	เป็นเงิน	100	ล้านบาท	

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	4	ต่อปี	และซือ้ตัว๋สัญญาใช้เงินอีก	200	ล้านบาท	

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 3.75	 ต่อปี	 รวมเป็น	 300	 ล้านบาท											

อตัราดอกเบีย้	และในปี	พ.ศ.	2544	ถอนคนืเงินฝากได้	48	ล้านบาท	

ต่อมา	ปี	พ.ศ.	2556	ได้เปล่ียนจากตัว๋สัญญาใช้เงินเข้าเป็นเงินฝาก

ทัง้หมด	เป็นเงิน	252	ล้านบาทอตัราดอกเบีย้ร้อยละ	3.50	ต่อปี	

ปัจจุบนั	มยีอดเงินฝากรวมดอกเบีย้	เป็นเงิน	280,918,161.52	บาท	

ต้องตั้งค ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูตามแนวปฏิบัติทางบัญชีของ									

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5.	ปัญหา	 สหกรณ์น�าเงินไปฝากไว้กับ	 สหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่30	ธันวาคม	2554	เป็นจ�านวนเงิน	

150	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 5.00	 ต่อปี	 ต่อมาในป	ี											

พ.ศ.	 2556	 ได้ถอนเงินคือจ�านวน	 32	 ล้านบาท	 คงเหลือฝาก		

118	ล้านบาท	ในปี	พ.ศ.	2557	ถอนเงินคืนได้อีก	5	ล้านบาท	

คงเหลือเงินฝาก	จ�านวน	113	ล้านบาท	ไม่สามารถถอนเงินคนืได้	

ซึ่งต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2560	 นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค�าส่ังที	่									

สสพ.232/2560	 ส่ัง	ณ	 วันที่	 11	 พฤษภาคม	 2560	 ส่ังเลิก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ	จ�ากดั	ปัจจุบนัมหีนีค้้าง	รวมเงินต้น

และดอกเบี้ย	เป็นเงิน	120,394,894.52	บาท	ต้องตั่งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีของกรมตรวจบัญชี										

เสนอขอผ่อนปรนแล้ว	เป็นเวลา	8	ปี	ปีละ	15,086,861.81	บาท	

6.	ปัญหา	สหกรณ์มบีญัชีลูกหนีเ้งินกูยื้มทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	

ซึ่งเกิดจากสมาชิกลูกหนี้ผิดสัญญาการช�าระหนี้	 ซึ่งเป็นปัญหา

สะสมมาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2534	 และมีเพ่ิมมากขึ้นในช่วงป	ี													

พ.ศ.	2554	–	2557	ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงตามล�าดับ

จากการทีส่หกรณ์ฯ	มบีญัชีลูกหนีเ้งินกูท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	

สหกรณ์ต้องตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ	ตามระเบยีบนายทะเบยีน

สหกรณ์	 ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเพ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ	พ.ศ.	2554	แยกตามประเภท	ดังนี้

1.	สมาชิกทีผ่ดินดัสัญญาช�าระหนีเ้งินกูส้หกรณ์	ซึง่เป็นลูกหนี้

ปกติ	ปัจจุบันเป็นจ�านวนเงิน	167,712,486.78	บาท	ต้องตั้งค่า

เผื่อสงสัยหนี้จะสูญ	จ�านวน	49,501,452.28	บาท

2.	สมาชิกที่ผิดสัญญาการช�าระนี้	สหกรณ์ฯ	NPL	และได้

ให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกเพ่ือน�าเงินค่าหุ้นมาช�าระหนี้แล้ว											

เป็นจ�านวนเงิน	297,275,936.75	บาทหลังจากหกัประกนัแล้ว	

ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จ�านวน	161,957,957.07	บาท

3.	สมาชิกทีผ่ดิสัญญาช�าระหนี	้และอยู่ระหว่างการด�าเนนิ

คดีในศาล	จ�านวนเงิน	42,493,885.40	บาทหลังจากหักหลัก

ประกันแล ้ว 	 ต ้องตั้ งค ่ า เผื่ อหนี้ สง สัยจะสูญ	 จ� านวน	

30,767,880.16	บาท

4.	สมาชิกที่ผิดสัญญาการช�าระหนี้	 ซึ่งศาลมีค�าพิพากษา

ตดัสินให้ลูกหนีช้ดใช้ต่อสหกรณ์ฯ	ตามมลูค่าจ�านวนเงินทีฟ้่องแล้ว	

มจี�านวนเงิน	236,781,961.33	บาทซึง่หลังจากหกัหลักประกนัแล้ว	

ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จ�านวน	162,917,650.88	บาท

ในเร่ืองนี	้สหกรณ์ได้จัดท�าแผนเพ่ือตดิตามหนีสิ้น	เพ่ือขอ

ผ่อนปรนในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ส่งไปถึงกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์	 และกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพ่ือแก้ไขปัญหา

บกพร่องอย่างต่อเนื่อง

ครับ	 นี่คือเร่ืองจริงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	

จ�ากัด	 ที่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้าใจว่า	 เร่ืองต่างๆที่กล่าวมา	

ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว	 มาถึงในยุคสมัยผมและ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันต้องร่วมกันไขปัญหาเพ่ือผ่อนปรนใน

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 เนื่องจากมีความเห็นใจสมาชิก

ทุกคนซึ่งในแต่ละปีควรได้รับเงินปันผล	 และเงินเฉล่ียคืนด้วย

ความเป็นธรรม	 เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มคีวามผดิและไม่ได้

เกีย่วข้องกบัความเสียหายทีเ่กดิขึน้	แต่ต้องมาเสียประโยชน์จาก

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ผมเองก็ไม่อยากโทษใคร	 หวังอย่างเดียวคือ

ต้องแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สหกรณ์อยู่ได้	สมาชิกมีความสุขสบายขึน้	

เพ่ือนสมาชิกคงเข้าใจนะครับ	 โดยผมและคณะได้เดินทางไป

เจรจากับท่านรัฐมนตรีฯ	 ปลัดกระทรวงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพ่ือขอผ่อนปรณหนังสือรับรองไม่ให้เรา

ปันผลได้	ผมได้พยายามท�าเต็มที่ครับและผมคิดว่าจะสามารถ

แจ้งข่าวดีให้สมาชิกได้ทราบเร็วๆนี้ครับ	 แล้วผมขอยืนยันว่า									

สหกรณ์ฯ	 ของเรายังมีความมั่นคงและมีสภาพคล่องดีที่สุด									

ผมและคณะกรรมการฯได้พยายามท�าก�าไรเพ่ิมขึ้นทุกปีหวังว่า

จะท�าส่วนทีเ่ป็นก�าไรเพ่ิมเพ่ือมาปันผลให้กบัสมาชิก	แต่ต้องมา

เจอปัญหาเพิ่มขึ้นทุกปี	แต่เราก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหา

ต่อไปขอความเหน็ใจจากสมาชิกให้โอกาสพวกเราท�างานจนจบ

ภาระกิจนะครับ	 	 	

 

	 	 																แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	

จ�ากัด	ที่เคารพรักทุกท่าน

	 ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการด�าเนินการ													

ชุดที่	60	ประจ�าปี	2562	และกระผมขอรายงานคณะกรรมการ

ด�าเนินงานฝ่ายต่างๆ	ชุดที่	60	ประจ�าปี	2562	ดังนี้

 

  

   

	 ท่านสมาชิกครับ	 ปีที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่ากรรมการ											

เจ้าหน้าทีไ่ด้ช่วยกนัปฏบิตัหิน้าทีด่แูลสมาชิกและจากสถานการณ์

ต่างๆทีเ่รารับและแก้ไขได้	อาจจะช้าบ้างกบัความสะดวกทีส่มาชิก

ควรจะได้รับ	เช่น	เงินปันผลล่าช้ากว่าปกติ	เรื่องเงินปันผลเราไม่

ได้นิ่งนอนใจ	 เราตามให้สมาชิกวันต่อวันซึ่งการติดต่อหน่วย

คณะกรรมการตามติดหนี้สิน	ประกอบด้วย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

นายบังเอิญ

นายวิทยา

นายฉันทิชย์

นายดนตรี

นายธนสาร

นางพูลมาศ

นายไพบูลย์

นางสาวปวีณา

อิ่มจิตร

ถาวรกันต์

ศรีทอง

จิตตะวิกุล

รมยะพันธุ์

ทับเกร็ด

ปิ่นมังกร

บรีกินดา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.	

7.

นายรังสิมันต์

นายวิวัฒน์

นายธนสาร

นายวิชัย

นางสุนิสา

นายปณต	

นางสาวสิริกร

ยาละ

กองแกน

รมยะพันธุ์

ทับคล้าย

เก่งสกุล

จตุพศ

ปิยมาตย์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	ประกอบด้วย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นายวิทยา	

นายบังเอิญ

นายวิวัฒน์

นายวิชัย

นายปณต

นางสุนิสา

ถาวรกันต์

อิ่มจิตร

กองแกน

ทับคล้าย

จตุพศ

เก่งสกุล	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ชดุที	่2	พจิารณาเงินกูส้วัสดิการเพือ่ประกอบอาชพีเสริมและ

เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อช�าระหนี้ดอกเบี้ยสูง	ประกอบด้วย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นายวิทยา

นางพูลมาศ

นายฉันทิชย์

นายดนตรี

นายจรัส

นายวันชัย

น้อยประเทศ

ทับเกร็ด

ศรีทอง

จิตตะวิกุล

ตันติพิบูลย์

ศรีเพ็ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ชุดที่	1	พิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษฯ	ประกอบด้วย

คณะกรรมการเงินกู้	ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่	1

รองประธานกรรมการคนที่	2

รองประธานกรรมการคนที่	3

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

นายชูชาติ

นายบังเอิญ

นายวิทยา

นายวิทยา

นายวันชัย

นายรังสิมันต์

กาญจนธนชัย

อิ่มจิตร

น้อยประเทศ

ถาวรกันต์

ศรีเพ็ง

ยาละ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

คณะกรรมการอ�านวยการ	ประกอบด้วย

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด ดร.ประกิต วิทยสัมพันธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  

ฝ่ายสินเช่ือโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 60 ประจ�าปี 2562

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ     กาญจนธนชัย
 นางกนกวรรณ    เกิดนวล
บรรณาธิการ นายรังสิมันต์ ยาละ
กองบรรณาธิการ นายบังเอิญ อิ่มจิตร
 นายวิทยา น้อยประเทศ
 นายวิทยา ถาวรกันต์
 นายวันชัย ศรีเพ็ง
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายธนสาร รมยะพันธุ์
 นายวิวัฒน์ กองแกน
 นายจรัส ตันติพิบูลย์
 นายปณต จตุพศ
 นางพูลมาศ ทับเกร็ด
 นางสุนิสา เก่งสกุล

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 60 ประจ�ำปี 2562 ฉบบัประจ�ำเดือน มกรำคม 2562

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th
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