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  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 60 ประจ�ำปี 2561 ฉบับประจ�ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562

วันมาฆบูชา
             วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3

 ให้เทียนน้อย ส่องใจ ใสสว่าง ส่องน�าทาง พบธรรม น�าสมัย

ให้ได้เห็น ดวงธรรม ผ่องอ�าไพ  น้อมดวงใจ ถวายครู บูชาธรรม
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สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

จ�ำกัดทีเ่คำรพ พบกบัวำรสำร สหกรณ์ครูนนท์ อีกเช่นเคย ฉบบั

เดอืนกมุภำพันธ์ นี ้ท่ำนสมำชิก กค็งจะได้รับเงินปันผลตำมมติ

ที่ประชุมใหญ่วิสำมัญ ผู ้แทนสมำชิกเม่ือวันอำทิตย์ที่ 10 

กุมภำพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบำงบัวทอง โดยที่

ประชุมอนุมัติ เงินปันผลที่ 2.4 % และเฉล่ียคืนที่ 1.55 %            

เป็นอัตรำที่สูงกว่ำปี 2560 ก็คงพอให้สมำชิกได้ช่ืนใจบ้ำง          

จำกที่มีควำมกังวลและตั้งค�ำถำมว่ำ ปีนี้จะได้เงินปันผลหรือไม่ 

ก็คงจะมีค�ำตอบแล้วนะครับ ส่วนแนวโน้มของอตัรำเงินปันผล

และเฉล่ียคนื จะค่อยๆขยบัขึน้ทกุๆปี เมือ่กำรแก้ไขปัญหำหนี ้NPL

ดังที่กล่ำวไว้ในฉบับที่ผำ่นมำ ได้คล่ีคลำยลง และจะกลับมำสู่ 

อัตรำภำวะปกติ ในอีกประมำณ 5 ถึง 6 ปีข้ำงหน้ำครับ

ในกำรประชุมใหญ่วสิำมัญประจ�ำปี 2562 ทีป่ระชุมผูแ้ทน

สมำชิก มีควำมเข้ำใจ ในปัญหำทีเ่กดิขึน้กบัสหกรณ์ฯ ของเรำ โดย

กรรมกำรชุดปัจจุบัน ชุดที ่60  จะต้องรีบสะสำงปัญหำทีเ่กดิขึน้

ในอดีตให้เรียบร้อยโดยเร็ว จึงได้เสนอแผนกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเข้ำที่ประชุมอนุมัติจ�ำนวน 3 รำยกำรดังนี้ครับ 

1  ขออนุมัติตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินฝำก สหกรณ์

เคหสถำนนพเก้ำรวมใจ จ�ำนวน 120 ล้ำน (น�ำไปฝำกเมือ่ปี 2554)  

2. ขออนุมติัการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู เงินฝำกชุมนมุ

ร้ำนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 281 ล้ำน ( ชุมนุมร้ำน 

ซื้อตั๋วสัญญำใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจ�ำกัด เม่ือปี 

2554 และเปล่ียนจำกตัว๋สัญญำใช้เงิน เป็นเงินฝำก เมือ่ปี 2556 )

3. ขออนุมัต ิตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินฝำกสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงำนรถเมล์องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จ�ำนวน  117 ล้ำน ( น�ำไปฝำกปี  2553 - ปี 2556)

ทั้ง 3 รำยกำร ขออนุมัติ ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10 ปี 

รำยกำรเงินฝำกทั้ง 3 รำยกำร เป็นเงินที่สหกรณ์ฯของเรำน�ำไป

ลงทุน คือฝำกกับทั้ง 3 สหกรณ์ฯ แล้วไม่สำมำรถถอนเงินฝำก

กลับคนืมำได้ ท�ำให้เรำต้องตัง้ส�ำรองหนีส้งสัยจะสูญตำมค�ำส่ัง

นำยทะเบียน  

แต่ทั้งนี้ ถ้ำระหว่ำงปีคณะกรรมกำรได้มีกำรจัดท�ำแผน 

และสำมำรถติดตำมแก้ไขปัญหำหนี้ ดังกล่ำวกลับมำได้ในปี 

2562 นี้ เรำก็อำจจะไม่ต้องตั้งส�ำรองหนี้ตรงนี้ก็ได้ครับ ซึ่งก็จะ

เป็นผลดต่ีออตัรำเงินปันผลและเฉล่ียคนืของเพ่ือนสมำชิกครับ 

ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมำชิกทุกท่ำนที่ติดตำมวำรสำร 

สหกรณ์ครูนนท์ หลำยท่ำนติดตำมข่ำว จำกทำงไลน์ และทำง      

เฟสบุค๊ ของสหกรณ์ฯด้วยกำรส่ือสำรทำง เฟสบุค๊  สมำชิกหลำย

ท่ำนได้ตั้งกระทู้ถำม และอยำกได้ข้อมูลในทันที ซึ่งบำงคร้ัง         

ไม่สำมำรถตอบสมำชิกได้ทนัใจ กต้็องขออภยัทกุท่ำนมำ ณ ทีน่ีค้รับ  

เนือ่งจำก ส่ือหลักทีเ่ป็นของสหกรณ์ ทัง้วำรสำร ไลน์ เฟสบุค๊  

คนทีมี่หน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรเขยีนวำรสำรกด็ ีน�ำข้อมูลลง เฟสบุ๊ค 

ก็ดี ข้อมูลเหล่ำนั้น เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรกลั่นกรอง และอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรแล้ว ว่ำสำมำรถกระจำยข้อมูลได้ และไม่ส่งผล

เสียหำยต่อสหกรณ์ เนือ่งจำกสหกรณ์ฯเป็นสถำบนักำรเงิน ทีด่แูล

สมำชิก มีเงินฝำก เงินกู้ เงินไปลงทุน อยู่จ�ำนวนมำก ข่ำวสำร           

ทีไ่ม่ถกูต้อง จะกระทบต่อควำมน่ำเช่ือถอืของสถำบนักำรเงินแห่งนี้

ของพวกเรำได้แม้แต่กำรตอบกระทู ้ข้อควำมทำง เฟสบุค๊ หลำยค�ำถำม

ไม่สำมำรถตอบสมำชิก ในกระทูไ้ด้ทนัท ีเพรำะกระทบกบัหลำยภำคส่วน 

แต่สมำชิกกส็ำมำรถขอรำยละเอยีดได้จำกเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ฯหรือ

กรรมกำรผู้มีหน้ำที่ตำมเบอร์โทรที่ให้ไว้ในวำรสำรได้เลยนะครับ

ในคอลัมน์ต่ำงๆ ของวำรสำรสหกรณ์ครูนนทบุรี ฉบับนี้         

หลำยคอลัมน์ได้รำยงำนบรรยำกำศ และผลกำรประชุมใหญ่          

ผู ้แทนสมำชิก ประจ�ำปี 2562 ให้เพ่ือนสมำชิกได้รับทรำบ                        

ก็สำมำรถติดตำมอ่ำนได้ในฉบับนะครับ 

  พบกันใหม่ฉบับหน้ำ  สวัสดีครับ

บทบรรณาธิการ
นายรังสิมันต์ ยาละ

086-319-5725
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สวัสดีครับเพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุจ�ากัด           

ที่เคารพทุกท่าน 

 วำรสำรฉบบัประจ�ำเดอืนกมุภำพันธ์ ซึง่ออกมำพร้อมกบั

กำรประชุมใหญ่เพ่ือจัดสรรก�ำไรสุทธิปันผลและเฉล่ียคืน

เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประชุมเมือ่วนัที ่10 กมุภำพันธ์ 2562 

ณ โรงเรียนบำงบัวทอง ผมต้องขอขอบคุณผู้แทนสมำชิกที่

ได้อภปิรำย และให้ค�ำแนะน�ำอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำร

งำนสหกรณ์ฯของเรำเป็นอย่ำงดียิ่ง และรับฟังค�ำชี้แจงของ

คณะกรรมกำรด้วยควำมเคำรพในควำมคดิเหน็ของกนัและกนั            

ผมขออนัเชิญพระรำชด�ำรัสของพระรำชวงศ์กรมหมืน่พิทยำ

ลงกรณ พระบิดำแห่งสหกรณ์ไทย  มำน�ำเรียนให้สมำชิก         

ได้รับทรำบเป็นข้อเตือนใจดังนี้ “การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

จะออมทรัพย์ไว้ได้มาก หรือน้อยน้ัน ก็ย่อมจะต่างกัน               

ตามก�าลงัทรัพย์ ก�าลงัปัญญาของตน” พระองค์ท่ำนได้ตรัส

ถึงควำมต่ำงกันตำมก�ำลังทรัพย์และก�ำลังปัญญำ ซึ่งก็จะ

ตรงกบัสหกรณ์ฯของเรำเป็นอย่ำงมำก  เดมิเงินก�ำลังทรัพย์

ของเรำเคยมมีำกแต่ได้น�ำไปลงทนุทีท่�ำให้เกดิควำมผดิพลำด 

เพรำะเรำมีข้อจ�ำกดัเร่ืองกำรพิจำรณำคนเข้ำมำเป็นกรรมกำร

ในสมัยต่ำงๆ จึงเกดิเป็นหนีเ้สียจ�ำนวนเกอืบ 1,500 ล้ำนบำท 

กรรมกำรที่เข้ำมำใหม่ก็ต้องมำแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้น

จำกข้อผิดพลำดเดิม ซึ่งท�ำได้ยำกขึ้นทุกที และในกรณีกำร

รับเงินปันผลและเฉล่ียคนืกเ็ช่นกนั เรำจะเอำไปเปรียบเทยีบ

กับกำรปันผลของสหกรณ์อื่นคงไม่ได้ เพรำะมีควำมต่ำงกัน

ตำมก�ำลังทรัพย์และก�ำลังปัญญำ โดยเฉพำะสมำชิกต้องมี

สติในกำรพิจำรณำตัดสินใจทั้งกำรคิดตำมกำรด�ำเนินกำร

ของสหกรณ์ฯ และกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือกคณะ

กรรมกำรเข้ำมำบริหำรงำนสหกรณ์ฯ ของเรำในอนำคต  

เร่ืองของกำรทุจริตหำผลประโยชน์จำกสหกรณ์ฯก็มีส่วน

ส�ำคญั แต่ทีส่�ำคญัทีสุ่ดต้องกล้ำตดัสินใจในกำรแก้ไขปัญหำ 

และจะเหน็ว่ำปัญหำของสหกรณ์ฯเรำได้เกดิมำหลำยปีมำกแล้ว 

แต่ไม่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำเลย ถ้ำเรำได้รับกำรแก้ไขไปบ้ำง

ก็คงจะบรรเทำเบำบำงลงไปมำกแล้ว แต่กับได้เอำปัญหำ  

มำส่งมอบให้กบัคณะกรรมกำรชุดใหม่ เป็นเร่ืองของกำรเสีย

โอกำสของสหกรณ์ฯเรำเป็นอย่ำงมำก 

สหกรณ์ฯของเรำมคีวำมเช่ือมัน่สูงในเร่ืองของเงินฝำก

และเงินกู ้ ยังคงด�ำเนินกำรไปเป็นปกติมีสภำพคล่อง          

ในกรอบมำตรฐำนของสถำบนักำรเงิน  เรำมกีำรแก้ไขปัญหำ

ตลอดเวลำ กรรมกำรชุดปัจจุบันได้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ

ของชุมนมุสหกรณ์ร้ำนค้ำแห่งประเทศไทย ทัง้เงินกูแ้ละเงินฝำก               

ชุมนุมสหกรณ์ร้ำนค้ำแห่งประเทศไทย จะน�ำทรัพย์สิน              

มำจ�ำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ฯ ทั้งเงินกู้และเงินฝำกได้

มีกำรประชุมไปเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ผ่ำนมำ         

น่ำจะได้ข้อยุติที่ดีกับสหกรณ์ฯ และมีข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์จำกสมำชิกและผูแ้ทนสมำชิกจ�ำนวนมำกส่งมำให้

เรำรวมทั้งให้ก�ำลังใจในกำรท�ำงำนในอนำคต โดยไม่ได้หวัง

ถึงคะแนนเสียงในกำรเลือกตั้งสมัยต่อไป เรำต้องกล้ำที่จะ

คิดตัดสินใจท�ำเพื่อสหกรณ์ฯของเรำในสิง่ทีถ่กูต้อง โปร่งใส 

เพ่ือแก้ไขปัญหำต่ำงๆให้ผ่ำนพ้นไปให้ได้ ผมและคณะกรรมกำร

จะท�ำให้ดีที่สุดเพื่อสมำชิกครูของเรำทุกท่ำน  

     สวัสดี

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอกู้ อนุมัติ

1. กระแสรายวัน 46 44 2 - -

2. สามัญ 77 76 1 38,517,000.00 38,267000.00

3. สวัสดิการ 50 48 2 28,800,000.00 28,430,000.00

4. สุขใจ 90 90 - 9,110,000.00 9,000,000.00

6. ชื่นใจ 317 314 3 3,124,000.00 3,124,000.00

7. กู้เงินสงเคราะห์ 7 7 - 48,300.00 48,300.00

9.ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา - - - - -

รวมทั้งสิ้น 587 579 8 79,599,300.00 78,869,300.00

สุดท้ายนี้ขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆประจ�าเดือนมกราคม 2562 ดังนี้
ต่อจากหน้า 6
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  สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน กำรประชุมใหญ่วิสำมัญประจ�ำปี 

2562 กไ็ด้ผ่ำนไปแล้วด้วยควำมเรียบร้อย สมำชิกทกุท่ำนคงได้รับ

เงินปันผล – เฉล่ียคนืเรียบร้อยแล้วนะค่ะ เมือ่สมำชิกได้รับเงินแล้ว

กต้็องมกีำรบริหำรจัดกำรกบัเงินทีไ่ด้รับให้ด ี ใช้จ่ำยอย่ำงรอบครอบ

ระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ก่อหนี้เพ่ิม “ เร่ิมต้นปีไม่เป็นหน้ี”            

คือ อยู่แบบไม่เป็นหนี้ สบำยกำยใจที่สุด และเป็นกำรสร้ำงนิสัย              

กำรบริหำรกำรเงินท่ีใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ปีใหม่นี้ถ้ำไม่เหลือเงิน

ในบัญชี แต่ก�ำลังวำงแผนออกรถยนต์เพื่อใช้อ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรท�ำงำน แต่บำงวันแทบนับเหรียญเติมน�้ำมันกันเลยทีเดียว 

หรือสภำวะใช้เงินเดือนชนเดือนคงด�ำรงอยู่ ไม่ต่ำงจำกปีที่แล้ว  

ชีวิตไม่สุขแน่นอน ลองปรับพฤติกรรมใช้ชีวิตใหม่ เริ่มกันเลย

ท�าบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจ�าวัน

ยังไม่เคยท�ำบันทึกรำยรับ – รำยจ่ำยประจ�ำวันใช่ไหมล่ะ?           

ก็เลยไม่ (เคย) มีเงินเก็บ นั่นเป็นเพรำะจะไม่สำมำรถเห็นภำพรวม

ของกำรใช้จ่ำยในแต่ละเดือนได้อย่ำงชัดเจน

ลองมำเร่ิมต้นใหม่ด้วยแบบฟอร์มบันทึกรำยรับ – รำยจ่ำย

ประจ�ำวัน ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีแบบฟอร์มบนัทกึรำยรับ – รำยจ่ำย

ให้ดำวน์โหลดwww.botor.th/Thai/Segmentation/Public/

Documents/SavingBot_2559.xls ในรูปแบบไฟล์ Excel ใช้งำนง่ำย 

ไม่รู้ตวัว่ำรำยจ่ำยประจ�ำเดอืนอำจมำกกว่ำรำยรับด้วยซ�ำ้ สัญญำณ

สุขภำพกำรเงินย�่ำแย่เริ่มต้นแล้ว

เก็บออมเงินก่อนใช้เสมอ

กฎเหล็กคอืวำงแผนออมเงิน 10% ของรำยได้หรือจัดกระเป๋ำ

ที่แตะต้องไม่ได้ ลับๆ เล็กๆ เพ่ือเก็บออมเดือนละ 2,000 บำท            

เก็บไปเร่ือยๆเม่ือประสบสภำวะฉุกเฉิน เงินก้อนนี้เป็นเงินส�ำรอง

ฉุกเฉินจ�ำช่วยเรำได้อย่ำงเหลือเชื่อ

ไม่อยำกเป็นลูกหนี้ ต้องสร้ำงนิสัยสะสมเงินให้เพียงพอ              

ถ้ำปีนี้อยำกเริ่มต้นฝันโดยกำรมีสินทรัพย์มั่นคงสัก 1 ชิ้น ซื้อบ้ำน

เพ่ือที่อยู่อำศัย ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบอย่ำเพ่ิงรีบตัดสินใจ        

ก่อหนี้ก้อนใหญ่ อย่ำคิดเหมำรวมว่ำซื้อบ้ำนเป็นกำรสร้ำงหนี้ดี         

ก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว เพรำะยังต้องดูไปถึงกำรบริหำรจัดกำรหนี้ 

ควำมมีวนิยัทำงกำรเงินและกำรช�ำระหนีด้้วย ตรงกนัข้ำมหำกเลือก

ซื้อแบบเกินตัว ก็กลำยเป็นควำมฟุ่มเฟือยได้เช่นกัน อำจส่งผล

ให้กำรเงินรวนปั่นป่วน และไม่สำมำรถจัดกำรควบคุมได้

ถือว่ำเป็นกำรก่อหนี้ที่ไม่ดี นอกจำกจะส่งผลที่ไม่ดีต่อตัว              

ผู้สร้ำงหนี้เองแล้ว ยังส่งผลไปถึงคนรอบข้ำงอีกด้วย

ควรรู้ศักยภำพในกำรช�ำระหนี้ เลือกขนำดรำคำของบ้ำน                   

ที่สำมำรถจ่ำยช�ำระ ภำระหนี้สินที่จะผูกพัน หรือจ�ำนวนดอกเบี้ย          

ที่ต้องจ่ำย หำข้อมูลเปรียบเทียบให้รอบด้ำนก่อนตัดสินใจ

ลงมือจัดการหนี้สินอย่างจริงจัง

ปีที่ผ่ำนมำเป็นหนี้ ปีนี้ก็หมดหนี้ได้ อย่ำท้ออย่ำแพ้ และไม่ว่ำ

หนี้สินนั้นจะก่อปัญหำทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม ผู้มีหนี้ควรลงมือ           

จัดระเบียบทำงกำรเงิน หำวิธีกำรลดหรือปลดหนี้ที่มีอยู่อย่ำงจริงจัง 

เพ่ือลดภำระดอกเบีย้ ลดภำระผกูพันทำงกำรเงิน รวมทัง้เพ่ือป้องกนั

ควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เช่น เกิดอุบัติเหตุ  

เจ็บไข้ได้ป่วย หรือตกงำนโดยไม่คำดฝัน

แนวคิดหนึ่งที่ท�ำให้ลูกหนี้ทั้งหลำยเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรต่อสู้

กับปัญหำหนี้สิน คือ มีหนี้แล้วจะออมเงินไม่ได้  เมื่อมีรำยได้เข้ำมำ

แล้วก็ต้องรีบน�ำไปช�ำระหนี้ทันที หนี้จะได้หมดเร็วๆ หมุนวนเข้ำ

กระเป๋ำซ้ำย จ่ำยออกกระเป๋ำขวำอยู่หลำยปี สุดท้ำยหนี้ก้อนใหญ่        

กยั็งมอียู่ คณุภำพชีวติกแ็ย่ลงกว่ำเดมิ ถ้ำกำรแก้หนีแ้บบเก่ำไม่ได้ผล 

เรำมำลองวิธีใหม่

เทคนิคออมเงินไปพร้อมกับกำรจ่ำยหนี้ จำกรำยได้ประจ�ำ        

ควรแบ่งไว้ใช้ในชีวติประจ�ำวนั 40%  ส่วนทีเ่หลืออกี 60% น�ำไปจ่ำย

ช�ำระหนี้ทั้งหมด กระเป๋ำเบำโหวง ไม่มีเงินออมฉุกเฉินไว้เลย             

ซึ่งกำรเงินที่ดีควรเก็บเงินฉุกเฉินไว้ 3-6 เท่ำของค่ำใช้จ่ำย มีวิธี

พิจำรณำทั่วไปคือ ภำระหนี้ เช่น ค่ำงวดบ้ำน รถ ต้องไม่เกิน 40%  

ของรำยได้สุทธิต่อเดอืน ไม่ควรมำกเกนิไปกว่ำนีเ้พรำะรำยได้ต้องน�ำ

ไปใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีวติ ค่ำน�ำ้มนัรถ ค่ำบ�ำรุงรักษำบ้ำน ค่ำน�ำ้ไฟ ฯลฯ 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็สำมำรถปรับอัตรำส่วนให้เพ่ิมมำกขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับ

วินัยทำงกำรเงินมำกเพียงใด

หนี้ดี กับหนี้ไม่ดี

ไม่เป็นหนี้ แต่ไม่มีอะไรเลย ชีวิตแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ กำรเลือก

เป็นหนี้เพ่ือควำมมั่นคงของชีวิตในอนำคตก็ควรถือว่ำเป็นหนี้ที่มี           

กำรวำงแผนชีวติ กำรเป็นหนีเ้พ่ือคณุภำพชีวติของครอบครัว เช่น ซือ้บ้ำน 

ซื้อรถยนต์ อำจจะถือได้ว่ำเป็นกำรก่อหนี้ที่ดี

 ส่วนหน้ีที่ไม่ดี เช่น กู ้เงินไปท�ำธุรกิจขำดประสบกำรณ์                 

ขำดควำมช�ำนำญ เงินก้อนใหญ่ใช้ในส่ิงท่ีไม่ก่อรำยได้ ก่อนจะตดัสิน

ใจเป็นลูกหนี ้ลองถำมตวัเองดกู่อนว่ำเงินทีจ่ะกูม้ำนีเ้อำไปสร้ำงรำยได้

ให้งอกเงยได้ไหม ถ้ำพิจำรณำดแูล้วว่ำเป็นอะไรทีใ่ช้แล้วหมดไปเลย 

ไม่สร้ำงผลตอบแทน ไม่ก่อให้เกิดรำยรับเพ่ิมเลย ถ้ำแบบนี้โอกำส

จะกลำยเป็นหนีเ้สียในอนำคตกย่ิ็งมำกขึน้ไปอกี เหน็ทอีย่ำเส่ียงจะดกีว่ำ 

ขึ้นปีใหม่ เร่ิมใหม่ ท่องไว้มีหนี้ก็ได้ แต่ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีจ่ำย

โดยไม่เดือดร้อน      

      พบกันใหม่ฉบับหน้ำสวัสดีค่ะ

นางกนกวรรณ  เกิดนวล
02-525-4270-2 ต่อ 222

รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ

คุยกับผู้จัดการ



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 5

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีที่เคารพ

รักทกุท่าน พบกนัในฉบบัเดอืนกมุภำพันธ์ 2562 กผ่็ำนไปด้วยดนีะครับ 

ส�ำหรับกำรประชุมใหญ่วิสำมัญประจ�ำปี 2562 ของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 

10 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งได้พิจำรณำจัดสรรก�ำไร และจ่ำยเงินปันผล 

เฉลี่ยคืนให้แก่มวลสมำชิกได้หลังจำกที่ประธำนฯ และคณะกรรมกำรฯ 

รวมท้ังเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ ช่วยกันแก้ไขปัญหำเร่ืองกำรรับรองงบกำร

เงินทีม่เีง่ือนไขจำกกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของสหกรณ์ฯ  เพ่ือให้

ผู้ตรวจบัญชีสำมำรถรับรองงบกำรเงินของสหกรณ์ฯได้ ซึ่งต้องใช้เวลำ

หลำยวันในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และจัดท�ำแผนกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเสนอ

ให้ประชุมใหญ่เพ่ือรับรอง และเห็นชอบให้สหกรณ์ฯด�ำเนินกำรตำมที่

ก�ำหนดต่อไป                                                                                

สาระจากการปะชมุคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชดุที ่60  

ครั้งที่ 1 /2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำมี

ประเดน็ส�ำคญัต่ำงๆ ทีข่อรำยงำนให้เพ่ือนสมำชิกทรำบ สรุปได้ดงันี ้ครับ  

เรื่องที่ 1  รายงานการตรวจสอบกิจการ ของคณะผู้ตรวจสบกิจการ

สหกรณ์ฯ ประจ�าเดือนมกราคม 2562

1.1 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 

มกรำคม 2562 ได้เลือกคณะผูต้รวจสอบกจิกำรของสหกรณ์ฯ ส�ำหรับ

ปีทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2562 ประกอบด้วย

1.2 กำรตรวจสอบเร่ืองหำรให้เงินกูพิ้เศษเพ่ือกำรเคหสงเครำะห์ 

พบว่ำมีเอกสำรหลักฐำนเงินกู้พิเศษครบถ้วน ถูกต้อง และผ่ำนควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ไม่มีข้อทักท้วง

เร่ืองที่ 2  รายงานความคืบหน้า การติดตามเงินฝาก/เงินกู้ที่มีกับ

สหกรณ์อื่น ดังนี้

2.1 สหกรณ์ ชุมนมุร้ำนค้ำสหกรณ์แห่งประเทศไทยจ�ำกดั มยีอด

เงินฝำก 2 บญัชี เป็นเงิน 280,918,161.52 ได้รับเงินคนื 200,000 บำท 

คงเหลือเงินฝำก 180,718,161.52 บำท

2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนรถเมล์องค์กำรขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ�ำกัด มียอดเงินฝำก 2 บัญชี เป็นเงิน 116,600,000 บำท 

ได้รับเงินคืน 600,000 บำท และรับดอกเบี้ย 559,133.84 บำท            

คงเหลือเงินฝำก 116,000,000 บำท

2.3 สหกรณ์เคหสถำนนพเก้ำรวมใจ จ�ำกัด มียอดเงินฝำก 

120,194,894.52 บำท ไม่ได้รับเงินคืน

2 .4  สหกรณ ์ เครดิ ต ยู เนี่ ยน  จ� ำกั ด  มียอดเ งินฝำก 

252,053,018.54 บำท ได้รับเงินคืนตำมแผนฟื ้นฟูฯ เป็นเงิน 

925,284.54 บำท

2.5สหกรณ์เครดติยูเนีย่นเวลธ จ�ำกดั มยีอดเงินกู ้2,546,806.15 บำท 

ได้รับเงินคืนต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 72,000 บำท คงเหลือเงินกู้ 

2,46,806.15 บำท

เรื่องที่ 3  รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน ประจ�า

เดือนมกราคม 2562 ดังนี้

ผู้จัดกำรฯรำยงำนสภำพคล่องทำงกำรเงินของสหกรณ์ฯ ประจ�ำ

เดอืนมกรำคม 2562 เป็นเงินประมำณ 360 ล้ำนบำท และมีควำมพร้อม

ในกำรให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกตำมควำมต้องกำร

เร่ืองที ่ 4  การรับฝากเงินออมทรัพย์ ทวีคูณโครงการ 3 และโครงการ

เกษียณเปี่ยมสุข

เป็นโครงกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก ซึง่ปิดโครงกำรตำมทีก่�ำหนด 

ไปเม่ือวันที่ 4 มกรำคม 2562 มียอดเงินฝำก รวมทั้งส้ิน เป็นเงิน 

376,373,703.29 บำท

เรื่องที่  5  การติดตามหนี้สิน ประจ�าเดือนมกราคม 2562

รำยงำนกำรติดตำมหนี้สินในรอบปีบัญชี 2562  เร่ิมตั้งแต่             

เดือนพฤศจิกำยน 2561 – มกรำคม 2562 ติดตำมหนี้ได้ เป็นเงิน 

15,829,166.75 บำท

เรื่องที่ 6 รายงานด�าเนินคดต่ีอผู้ที่ท�าให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย

ต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กำรด�ำเนินคดีอำญำ

6.1 สหกรณ์ฯฟ้อง นำยวิถี วงษ์เพชร์ และกรรมกำรผู้เกี่ยวข้อง 

จ�ำนวน 6  คน เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2555 ในข้อหำ เรื่องยักยอกเงิน 

11.1 ล้ำนบำท จำกกำรสืบพยำนพบควำมเสียหำจริง 271,000 บำท 

เร่ืองนีส้หกรณ์ฯได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยแล้ว เป็นเงิน 500,000 บำท 

และได้ด�ำเนินกำรถอนฟ้องแล้ว

6.2  สหกรณ์ฯฟ้อง นำยศรีสุข รุ่งวิสัย และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 

18 มกรำคม 2555 ในข้อหำ ปลอม และใช้เอกสำรปลอม คดนีี ้จ�ำเลย

หลบหนี ศำลออกหมำยจับแล้ว ยังตำมจับตัว ไม่ได้ ไม่มีอะไรคืบหน้ำ

6.3 สหกรณ์ฯฟ้อง นำยอเนก เนยีมเทศ จ�ำเลยที ่1 ,นำยวถิ ีวงษ์เพชร์ 

จ�ำเลยที่ 2 กับพวกรวม 8 คน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2556 ใน

ข้อหำ ปลอมและใช้เอกสำรปลอม,ฉ้อโกง,ฉ้อโกง ประชำชน เร่ืองนีศ้ำล

อุทธรณ์พิพำกษำ ลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลยที่ 1 และจ�ำเลยที่ 2 ในฐำน 

ควำมผิดร่วมกันฉ้อโกง คนละ 2 ปี

6.4  สหกรณ์ฯเป็นโจทย์ร่วมฟ้อง บริษัท ศรีโสภำ มำร์เก็ตติง้ จ�ำกัด 

กับพวก รวม 57 คน เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557 ในข้อหำร่วมฉ้อโกง

ประชำชน โดยม ีนำยอเนก เนยีมเทศ จ�ำเลยคนที ่ 40 นำยกมล นกแย้ม 

เป็นจ�ำเลยคนที ่41 และนำยวถิ ีวงษ์เพชร์ เป็นจ�ำเลยคนที ่42 เร่ืองนี้ 

ศำลพิพำกษำยกฟ้องจ�ำเลยคนที่ 40 และ 41 แต่จ�ำเลยคนที่ 42          

ให้ติดคุก 2 ปี 3 เดือน และให้คืนเงินจ�ำนวน 592,530,320.54 บำท 

คดีนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในศำลอุทธรณ์ 

6.5 สหกรณ์ฟ้อง นำยศรีสุข รุ่งวสัิย เมือ่วนัที ่13 มกรำคม 2557 

ในข้อหำฉ้อโกงเจ้ำหนี้  คดีนี้จ�ำเลยหลบหนี ศำลออกหมำยจับแล้ว           

ยังตำมตัวไม่ได้ ไม่มีอะไรคืบหน้ำ

อ่านต่อหน้า 11

นายวิทยา ถาวรกันต์
081-725-9659

รายงาน
   จากห้องประชุม

1) ดร.เอนก ล่วงลือ    หัวหน้ำคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร

2) นำงจันทนีย์ น้อยพรหม  ผู้ตรวจสอบกิจกำร

3) นำงนภสร เครือมำก    ผู้ตรวจสอบกิจกำร

4) นำงประภำวัลย์ สีลวำนิชย์   ผู้ตรวจสอบกิจกำร
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สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

เดือนนี้ เป ็นเดือนที่ทุกคนมีควำมสุข เพรำะเป็นเดือน          

แห่งควำมรัก สมำชิกทุกท่ำนก็มีควำมรักควำมอบอุ่นให้กันภำยใน

ครอบครัว ซึง่ถือว่ำเป็นส่ิงทีด่ค่ีะ  และเมือ่วนัที ่10 กมุภำพันธ์ 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ำกดั ได้มกีำรจัดประชุมใหญ่วสิำมัญ 

ประจ�ำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำงบัวทอง บรรยำกำศ         

ในวันประชุมได้มีสมำชิกเข้ำมำทักทำยกัน ยิ้มแย้ม แจ่มใส อีกทั้ง

ยังมีสมำชิกให้ควำมสนใจในกำรประชุมเป็นจ�ำนวนมำก และส่วน

ใหญ่ให้ควำมเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ได้โอนปันผลและเฉล่ียคืน           

เข้ำหมำยเลขบญัชีให้กบัสมำชิกในวนัจันทร์ที ่11 กมุภำพันธ์ 2562 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงท�ำให้สมำชิกทุกท่ำนมีควำมสุขได้บ้ำง        

ไม่มำกก็น้อยค่ะ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ำกดั ขอเพ่ิมควำมสุขอกีเร่ือง

ส�ำหรับสมำชิกที่มีควำมจ�ำเป็นและเดือดร้อน สหกรณ์ฯได้เปิด

โครงกำรเงินกูอุ้น่ใจตำมระเบยีบสหกรณ์ฯ หำกสมำชิกมีข้อสงสัยให้

น�ำสลิปเงินเดือน หรือโทรติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยสินเช่ือ เพ่ือให้

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นไปตำมระเบียบ

สหกรณ์ฯ และหวงัว่ำโครงกำรเงินกูอุ้น่ใจจะช่วยเหลือสมำชิกในกำร

ด�ำรงชีพได้บ้ำงนะค่ะ ส่วนรำยละเอียดมีดังนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้อุ่นใจ พ.ศ. 2562

จำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภำวะค่ำครองชีพสูง ท�ำให้

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ำกดั บำงส่วนได้รับควำมเดอืดร้อน

ในกำรเป็นอยู ่ และกำรด�ำรงชีพในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือ

สมำชิกที่ประสบปัญหำดังกล่ำว อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 103 (3) (11) 

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ฯ ชุดที่ 60 ประจ�ำปี 2562 ในกำรประชมุ

คร้ังที ่1/2562 เมือ่วนัที ่25 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้จัดท�ำ

ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ำกดั เร่ืองหลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้

อุ่นใจ พ.ศ. 2562 โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

ข้อ 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้อุ่นใจ          

พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้กู้ ประกอบด้วย

2.1 กรณีผู้กู้เป็นข้ำรำชกำร , ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

สิทธิกำรกู้

ผู้กู้เป็นสมำชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บำท

2.2 กรณีผู้กู้เป็นพนักงำนข้ำรำชกำร ,อัตรำจ้ำงทุกสังกัด , 

สังกัดสถำนศึกษำเอกชน

ผู้กู้เป็นสมำชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี   

กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บำท

ผู้กู้เป็นสมำชิกเกิน 2 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บำท

2.3 หลังกำรหักช�ำระนี้รำยเดือนแล้ว สมำชิกต้องมีเงินได้รำย

เดือนคงเหลือสุทธิไม่ต�่ำกว่ำ  3,000 บำท

2.4 ไม่มีหนี้สินเงินกู้สุขใจสหกรณ์

ข้อ 3 หลักเกณฑ์กำรให้กู้

3.1 สหกรณ์คดิดอกเบีย้สูงมำกกว่ำประกำศอตัรำดอกเบีย้เงิน

ให้กู้ร้อยละ 00.50 บำทต่อปี

3.2 ผู้กู้ต้องหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรขอกู้ตำมที่สหกรณ์

ก�ำหนด

3.3 สมำชิกที่ประสงค์จะกู้เงินโครงกำรเงินกู้อุ่นใจต้องมีผู้ค�้ำ

ประกันเงินกู้ดังนี้

- กรณีผู้กูเ้ป็นข้ำรำชกำร , พนกังำนรำชกำร , อตัรำจ้ำงทกุสังกดัที่

มสัีญญำจ้ำง , ผูค้�ำ้ประกนัเงินกูต้้องเป็นข้ำรำชกำร ,ข้ำรำชกำรบ�ำนำญเท่ำนัน้

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บำท               ผู้ค�้ำประกัน 1 คน

วงเงินกู้ 100,000 บำทถึง 200,000 บำท  ผู้ค�้ำประกัน 2 คน

- กรณีผู้กู้สังกัดสถำนศึกษำเอกชน

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บำท        ผู้ค�้ำประกัน 2 คน

                                             (กรณใีห้ข้ำรำชกำร , 

                                           ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ)

                                             ค�้ำประกนัใช้ผู้ค�้ำ 1 คน

วงเงินกู้ 100,000 บำทถึง 2000,000 บำท ผู้ค�้ำประกัน 4 คน

                                           (กรณีให้ข้ำรำชกำร , 

                                               ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ)

                                               ค�ำ้ประกนั ใช้ผูค้�ำ้ 2 คน

นางสุนิสา  เก่งสกุล

081-700-4731

แวดวงสินเชื่อ

อ่านต่อหน้า 9
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด              

ทุกท่าน 

 ฉบับน้ีผมขอรายงาน รายละเอียดการต้ังค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญ และวิธีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ ดังนี้

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน ราย  เป็นเงิน หน่วย

ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ จ�ำนวน 201 2,014,840.40 บำท

ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ จ�ำนวน 217 1,915,141.75 บำท

ลูกหนี้ระหว่ำงด�ำเนินคดี จ�ำนวน 21 79,053.50 บำท

ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ จ�ำนวน 145 1,752,375.74 บำท

มติให้ออกน�ำหุ้นมำช�ำระหนี้ จ�ำนวน 2 187,528.50 บำท

การติดตามหนี้สิน เดือนมกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 586 5,948,939.89 บาท

ติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561 15,829,166.75 บาท

การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 21,778,106.64 บาท

รายงานการติดตามหนี้เดือนมกราคม 2562



มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายวิชยั   ทับคล้าย  061-414-1938
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สวัสดีครับ ฉบบันีผ้มขอน�ำ 7 ข้อสุดยอดสมุนไรพรักษำโรคไตมำฝำก

สมำชิกทกุท่ำน ดงันีค้รับ

7  สุดยอดสมุนไพรรักษาโรคไต ฟอกเลือด

 ไม่ใช่เร่ืองยำกทีค่ณุจะแบ่งเบำภำระกำรท�ำงำนของไต ตลอดจน

กำรฟอกเลือดด้วยตวัคณุ เองกท็�ำได้ไม่ยำก เพ่ือให้ไตของคณุอยู่ใน

สภำพที่สมบูรณ์ตลอดเวลำ  สมุนไพรทั้ง 7 ชนิด คือ

 1.  กระวาน สมุนไพรกระจำยเลือด แพทย์แผนไทยใช้

กระวำนเป็นยำขับลม ช่วยกระจำยเลอืดและขับพิษออกจำกกระแส

เลือด ซึ่งสำมำรถน�ำทุกส่วนของกระวำนมำต้มรวมกันเพรำะแต่ละ

ส่วนจะมข้ีอดีข้อด้อยแตกต่ำงกนัไป ดืม่คล้ำยๆ กบัชำทัว่ไป หำกดืม่

เป็นประจ�ำจะช่วยบ�ำรุงไตทำงอ้อมเพรำะสำมำรถลดปริมำณของเสีย

ในเลือดท�ำให้ไต ไม่ต้องท�ำงำนหนัก ถ้ำไม่มีผลแห้งสำมำรถใช้แก่น

ของต้นหรือใบแก่ตำกแห้งแทนผลแห้งได้ แต่ตัวยำจะเข้มข้นมำก 

ควรดื่มวันเว้นวัน หรือน้อยกว่ำนั้น

 2.  กระเจี๊ยบแดง ส่วนที่น�ำมำใช้เป็นสมุนไพรฟอกเลือด

บ�ำรุงไต ให้เน้นไปทีด่อกสีแดงสด ดอกกระเจ๊ียบแดงหำซือ้ได้ไม่ยำก 

รำคำไม่แพง ตำมตลำดทั่วไปมีขำย  กระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณทำง

สมุนไพรมำก น�ำไปตำกแห้งชงกับน�้ำร้อนดื่มแก้กระหำยใช้เป็นยำ

บ�ำรุงร่ำงกำย ขับปัสสำวะ บ�ำรุงเลือด แก้โรคนิ่วในไต แก้นิ่วใน

กระเพำะปัสสำวะ ละลำยไขมันในเส้นเลือด กัดเสมหะ ขับเมือกใน

ล�ำไส้ให้ลงสู่ทวำรหนกั เวลำดืม่ไม่ควรกรองกำกทิง้ ท�ำให้เย็นเสียก่อน

แล้วดื่มทั้งที่มีกำก คุณจะได้กำกใยอำหำรมำกขึ้น

 3.  งา  งำขำวบด ต้มกบัน�ำ้ดืม่เป็นยำบ�ำรุงร่ำงกำย วธิง่ีำยๆ 

ใช้งำขำวหนึ่งหยิบมือ บดในครกบดยำจนแตกละเอียด ต้มกับน�้ำ

ประมำณ 300 ซซี ีหรือละลำยกบัน�ำ้ร้อนประมำณ 250 ซซีดีืม่บ�ำรุง

ร่ำงกำย ช่วยขบัเลือดลม ขยำยหลอดเลือด ช่วยท�ำให้เลือดลมเดนิ

สะดวก ช่วยลดปริมำณไขมันในเส้นเลือด ลดกำรดูดซึมน�้ำตำล          

ขับไอเย็นออกจำกร่ำงกำย ท�ำให้อวัยวะต่ำงๆ ท�ำงำนได้อย่ำงเต็ม

ประสิทธิภำพ ผู้ป่วยโรคไตควรดื่มงำขำวบ่อยๆ จะช่วยลดภำระกำร

ท�ำงำนของไต เพรำะช่วยขับเลือดเสียตลอดจนขับพิษที่อยู่ในเลือด  

เป็นกำรท�ำควำมสะอำดเลือดเบื้องต้น ท�ำให้ไตท�ำงำนน้อยลง               

ส่งผลให้ไตของผู้ป่วยชะลอกำรเสื่อมได้อย่ำงดี

 4.  ใบบวับก  ใบบัวนบัว่ำมีประโยชน์โดยตรงส�ำหรับผูท้ีเ่ป็นโรคไต 

เพรำะมีสำระส�ำคัญหลำยอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับระบบโลหิตโดยตรง 

อำทิเช่น ไตรเตอพีนอยด์ (อะซิเอติโคไซ) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ            

ในกำรสร้ำงคอลลำเจน เพ่ิมควำมแขง็แรงของของผนงัหลอดเลือด 

ท�ำให้ผนังหลอดเลือดมีควำมยืดหยุ่นเพ่ิมมำกขึ้นช่วยขะลอ              

ควำมดันโลหิตสูง และป้องกันเส้นเลือดฝอยแตกได้เป็นอย่ำงดี             

น�้ำใบบัวบกจึงมีสรรพคุณในกำรช่วยชะลอควำมเส่ือมของไต ในผู้

ป่วยโรคไตได้เป็นอย่ำงดี ผู้ที่ดื่มน�้ำใบบัวบกนอกจำกจะไม่เครียด

แล้วยังช่วยขยำยหลอดเลือดท�ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียนออกซิเจน 

ในเส้นเลือดฝอยเพ่ิมมำกขึน้ ร่ำงกำยจะสำมำรถจับออกซเิจนอสิระ

ได้เพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้เลือดสะอำดเป็นกำรฟอดเลือดไปในตัว

 5.  เหด็หลนิจอื  เหด็หลินจือมคีณุค่ำสูงมำกในทำงสมนุไพร 

ทั้งในทำงศำสตร์ของแพทย์ แผนจีนและแผนไทย ซึ่งคัมภีร์โบรำณ 

“เซนหลุง” (Shen Lung’s Medica) และ คมัภร์ี “เสนิหนงเปินเฉา”             

ที่เป็นต�ำรำเก่ำแก่ที่สุดของจีนเขียนไว้ว่ำเห็ดหลินจือเป็น “เทพเจ้า

แห่งชีวิต” (Spiritual essence) และยกย่องให้เห็ดหลินจือเป็น

สมุนไพรที่ดีที่สุด เห็ดหลินจือเป็นที่คำดหวังกันไว้ว่ำจะสำมำรถ

บรรเทำหรือรักษำโรคไตเร้ือรังได้ อำจำรย์คณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำฯ 

ได้น�ำสรรพคณุของเหด็หลินจือมำทดลองรักษำผูป่้วยโรคไต ปรำกฏ

ว่ำช่วยลดปริมำณไข่ขำวในปัสสำวะได้ และช่วยชะลออำกำรไตเส่ือม

ได้ดี  ปัญหำของผู้ป่วยโรคไตคือจะมีสำรที่ก่อให้เกิดกำรอักเสบอยู่

ในเลือดสูง ในขณะทีส่ำรต้ำนกำรอกัเสบจะลดต�ำ่ลง  จำกกำรศกึษำ

พบว่ำเห็ดหลินจือช่วยลดกำรอักเสบของเนื้อเย่ือในร่ำงกำยได้           

ในต�ำรำแพทย์แผนไทยใช้เหด็หลินจือเป็นยำขบัปัสสำวะกนัมำนำนแล้ว 

จะใช้ต้มกับน�้ำท�ำเป็นยำหม้อดื่มเพ่ือใช้ล่ำงพิษที่ตกค้ำงในไต          

ขับปัสสำวะและใช้เป็นยำบ�ำรุงไตขนำนเอก

 6. ขิง  ขิงเป็นสมุนไพรที่ใช้กันแพร่หลำย รู้จักกันดีถึง

สรรพคุณในกำรก�ำจัดพิษไข้ และดื่มเพ่ือบ�ำรุงกษัย น�้ำขิงร้อนๆ              

ใช้เป็นยำกระจำยเลือด ขับเลือดเสียได้อย่ำงดี วิธีใช้ไม่วุ่นวำย             

ขิงมีสรรพคุณทำงยำมำก ต้องเป็นขิงที่มีอำยุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป

ย่ิงขงิมกีล่ินฉนุและรสเผด็ร้อนมำกเท่ำไร ย่ิงแสดงว่ำเป็นขงิ ทีแ่ก่จัด 

ตัวยำ ตลอดจนสรรพคุณทำงด้ำนสมุนไพรจะมีเพ่ิมขึ้นเป็นเท่ำตัว 

ส่วนที่แนะน�ำให้มีติดเอำไว้ในบ้ำนเรือนคือส่วนที่เป็น “เหง้า”  

ส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคไตดื่มบ่อยๆ จะดี ดื่มเพื่อบ�ำรุงไต เพรำะช่วยลด

กำรอักเสบภำยใน ตลอดจนเป็นยำขับปัสสำวะอ่อนๆ ช่วยขับ

ปัสสำวะที่ตกค้ำงอยู่ภำยในสลำยนิ่วและส่ิงอุดตัน ช่วยลดไขมัน         

ในหลอดเลือด ตลอดจนช่วยก�ำจัดพิษที่ตกค้ำงก็ได้เช่นกัน

 7. เก๋ากี้ฉ่าย  เก๋ำกี้เป็นเครื่องเทศยำจีนที่ส�ำคัญ ถูกใช้เข้ำ

ตัวยำหลำยขนำนด้วยกันหลักๆ จะเป็นยำขับพิษ ขับเลือด                     

ขับปัสสำวะ และบ�ำรุงอวัยวะภำยใน จัดเป็นยำบ�ำรุงช้ันดี รวมทั้ง

เป็นยำบ�ำรุงสำยตำ รักษำโรคตำฟำง โรคต้อชนิดต่ำงๆ เพิ่มควำม

สำมำรถในกำรมองเหน็ ผูท้ีมี่ควำมดนัโลหติสูงดืม่บ่อยๆ จะช่วยลด

ควำมดันโลหิต ท�ำให้หัวใจแข็งแรง ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไต ชำเก๋ำกี้        

จะช่วยลดภำระให้แก่ไตของคณุ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลดไขมนัในกระแสเลือด 

ช่วยดูดซึมน�้ำตำล ช่วยขับปัสสำวะ ชะลอควำมเสื่อมของไต

จากหนังสือ “ยอดอาหารและสมุนไพร ป้องกันไตเสื่อม”  

http://www.v2revolutionbrand.com/b/33



 ถามมา
     ตอบไป
ปณต จตุพศ 095-249-9624
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สวัสดีครับ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

จำกกำรประชุมใหญ่วสิำมญั ประจ�ำปี 2562  เมือ่วนัที ่10 

กุมภำพันธ์ 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ข้อสงสัยต่ำงๆ 

เก่ียวกบักำรด�ำเนนิงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ กไ็ด้ตอบ

ค�ำถำมและรำยงำนให้ผู้แทนสมำชิกทรำบเป็นอย่ำงดีต้องขอ

ขอบคณุในค�ำเสนอแนะของผูแ้ทนสมำชิก ทีใ่ห้ข้อคดิ แนวปฏบิตัิ

บำงเร่ืองมำด้วยอย่ำงดีย่ิง ปีนี้เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน          

ได้มำกกว่ำปีก่อนๆเล็กน้อย ทั้งนี้เพรำะต้องตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ ตำมระบบสหกรณ์ฯจ�ำนวนหลำยร้อยล้ำนบำท เฉพำะหนี้ 

NPL สมำชิกรำยย่อยของสหกรณ์ฯกป็ระมำณสำมร้อยกว่ำล้ำน

แล้ว ดงันัน้กำรทีจ่ะให้สมำชิกกูไ้ด้ จึงต้องโฟกสัไปทีก่ำรวเิครำะห์

ควำมเพียงพอของเงินเดือนประจ�ำเป็นหลัก ตรวจคุณสมบัติ

ของสมำชิกทีจ่ะกูแ้ต่ละรำยอย่ำงละเอยีดเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง

ของสมำชิกที่อำจจะเพ่ิมหนี้ NPL ได้แต่ทั้งนี้ทำงสหกรณ์ฯก็

พยำยำมจัดโครงกำรต่ำงๆด้ำนกำรกู้เพ่ือให้สมำชิกได้มีโอกำส 

กู้หมุนเวียนได้

ขอตอบข้อค�าถามสักนิด  

เกี่ยวกับเงินกู้กระแสรำยวัน (ATM) สมำชิกสำมำรถกู้ได้

เท่ำไร

กำรกู้เงินระบบกระแสรำยวัน (ATM) จะกู้ได้สูงสุดตำม

ยอดเงินหุ้นที่ท่ำนมีอยู่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องตำมสัญญำกู้ที่ท่ำนเขียน

ไว้กับสหกรณ์ฯ เช่น ท่ำนมหีุน้ 300,000 บำท แต่ท่ำนท�ำสัญญำ

ไว้ 200,000 บำท ท่ำนก็สำมำรถถอนเงินจำกตู้ ATM ได้แค่ 

200,000 บำท

สมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำรที่จะเกษียณ  มีอำยุ  55 ปี ขึ้นไป

ท�ำไมกู้ได้น้อย

เนื่องจำกสมำชิกที่จะเกษียณอำยุ พอเกษียณแล้วได้เงิน

บ�ำนำญลดลงบ้ำง และเงินวทิยฐำนะกถ็กูตดัออกจึงท�ำให้มรีำย

ได้ลดลง และเมื่อกู้เงินไปแล้วหลังเกษียณเงินบ�ำนำญที่จะได้

รับจะไม่พอหกัช�ำระหนีจึ้งต้องลดยอดเงินกูล้งเพ่ือให้สมำชิกได้

เตรียมตัว ดังนี้

สมาชิก อายุ  55 ปี ให้เอาเงินเดือนอย่างเดียวมา

ค�านวณเพื่อให้วงเงินที่กู้

ถาม1

ตอบ

ถาม2

ตอบ

สมาชิก อายุ  56 ปี ให้เอาเงินเดือนแค่ 90 %             

มาค�านวณเพื่อให้วงเงินที่กู้

สมาชิก อายุ  57 ปี ให้เอาเงินเดือนแค่ 80 %                     

มาค�านวณเพื่อให้วงเงินที่กู้

สมาชิก อายุ  58-60 ปี ให้เอาเงินเดือนแค่ 70 %                

มาค�านวณเพื่อให้วงเงินที่กู้

(ต่อ) หลักเกณฑ์การให้เงินกู้อุ่นใจ พ.ศ. 2562

ผู้ค�้าประกันที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนต้องมีอายุในสถาน

ศกึษาน้ันไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมหีุน้ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

ข้อ  4  สหกรณ์จะให้สมำชิกกูไ้ด้ไม่เกนิจ�ำนวน 200,000 บำท 

(สองแสนบำทถ้วน) ตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้

ข้อ 5 ทั้งนี้ไม่ให้น�ำประกำศสหกรณ์ฯเร่ืองหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขประกอบขอกู้เงินจำกสหกรณ์ ส�ำหรับสมำชิกสังกัดสถำน

เอกชนและอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงทั่วทุกสังกัดพ.ศ 2563  บัดนี้

เป็นต้นไป

ข้อ 6  ให้สมำชิกผู้กู้ผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 งวด (ส�ำหรับ

พนักงำนรำชกำร,อัตรำจ้ำงที่สัญญำจ้ำง และสังกัดสถำนศึกษำ

เอกชน ตลอดอำยุสัญญำกู้สมำชิกผู้กู้ต้องมี (อำยุไม่เกิน 60 ปี)

ข้อ 7 สมำชิกที่กู้เงินไปแล้ว มีควำมประสงค์จะขอกู้ใหม่ต้อง

ผ่อนช�ำระหนีม้ำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 บำท (ห้ำมตดังวด จึงจะกู้ใหม่ได้ 

โดยสมำชิกผู้กู้จะต้องช�ำระหนี้สัญญำเดิมให้เสร็จส้ินก่อนจึงจะรับ

เงินกู้ใหม่ได้

 ข้อ 8 พิจำรณำเงินกูใ้ห้เป็นอ�ำนำจของผูจั้ดกำรสหกรณ์ และ 

กรรมกำรอ�ำนวยกำร ที่เป็นเวรประจ�ำวัน

ข้อ 9 กำรรับเงินกู้ สหกรณ์จะโอนเข้ำบัญชีธนำคำรในวัน

ท�ำกำรถัดไป (กรณีส่งค�ำขอกู้วันศุกร์ และวันเสำร์สหกรณ์ฯจะโอน

เงินกูใ้ห้ในวนัจันทร์ หำกวนัจันทร์เป็นวนัหยุดจะโอนในวนัท�ำกำรถดัไป)

ข้อ 10 นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตำมประกำศนี้

ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด และ

ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ถือใช้ปัจจุบัน

 ข้อ 11 ประกำศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เดือน 

กุมภำพันธ์ 2562

ประกำศ  ณ  วันที่  13  เดือนกุมภำพันธุ์ พ.ศ. 2562

                                    (นำยชูชำติ    กำญจนธนชัย)

                                 ประธำนกรรมกำร

                            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด
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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

      

สวัสดีครับท่ำนสมำชิก สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ทุกท่ำน

   “ ขอแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ เน่ืองด้วยสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จะจดัการประชมุใหญ่

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

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12 .00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ชั้น 4 ”  มีรายละเอียดวาระการประชุม

ดังนี้

ระเบียบวำระที่  1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ระเบียบวำระที่  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่

สำมัญประจ�ำปี 2560

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนมกราคม 2562 มีทั้งหมด 5  ราย   

ระเบียบวำระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ

ระเบียบวำระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

ระเบียบวำระที่  5 เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน                                           

ชุดใหม่ ประจ�ำปี 2562 และกำรแต่งตัง้

ผู้ตรวจบัญชี ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวำระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมใหญ่

สำมัญประจ�ำปี 2562  ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว เพื่อ

รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของสมำคมฯ ในปี 2561ที่ผ่ำนมำ

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต

กองทุน 

10 ล้าน

40 –50ปี

สหกรณ์ฯ

สฌ.นบ. สสอค. สส.ชสอ.

1. นายไสว ค�าแฝง 79 ปี ทางเดินหายใจล้มเหลว 30,000 150,000 254,761 576,000 576,000

2. นางศรีสวัสดิ์  สงเคราะห์ราษฎร์ 80 ปี ภาวะหัวใจล้มเหลว 30,000 150,000 254,733 - -

3. นายชิตชัย อติยศพงศ์ 79 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด สมทบ สมทบ 256,312 - -

4. นางสุธิดา ชื่นแสงจันทร์ 66 ปี อุบัติเหตุ 30,000 150,0000 256,284 576,000 576,000

5. นายทองขาว ชื่นแสงจันทร์ 62 ปี อุบัติเหตุ สมทบ สมทบ 256,256 - -

ประกาศขยายเวลาการช�าระเงินของสมาคมครูไทย และสมาคมชุมนุมแห่งประเทศไทย



สาระน่ารู้
   กับครนูนท์

นายวิทยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  

จ�ากัด  ที่เคารพ 

 ผมขอน�ำข้อคิดดีๆที่ทุกคนจะต้องมีคือ “สิ่งที่ควรท�า

แล้วคนอื่นจะฟังคุณ” หำกสมำชิกตื่นเช้ำมำแล้วต้องเจอ

เร่ืองรำวต่ำงๆ ทีม่ผีลกระทบต่อจิตใจของเรำ เช่น “คร้ังหน้า

มาให้เร็วกว่าน้ีหน่อย”  “งานทีส่ัง่ไปเมือ่วานท�าเสร็จหรือยัง”  

“ท�าไมงานง่ายๆ แค่น้ียังท�าไม่ได้”  ค�ำพูดต่ำงๆจำอคนรอบ

ตวัถำโถมเข้ำหำเรำทัง้ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ  และเรำฟังประโยค

ต่ำงๆ ข้ำงต้นด้วยควำมรู้สึกอย่ำงไรบ้ำงย่อมต้องไม่รู้สึกดี

เป็นแน่แท้  คนอื่นก็เช่นกัน

หำกเป็นค�ำพูดเหล่ำนีอ้อกจำกปำกของสมำชิกแทนล่ะ 

คนอื่นที่ฟังจะรู้สึก สมำชิกลองสังเกตตัวเองเบื้องต้นดูก็ได้  

เมือ่ไรทีเ่รำได้รับน�ำ้เสียงทีเ่ป็นเชิงค�ำส่ังมำ หลำยคร้ังเข้ำมำ

ควำมรู้สึกลึกๆ เรำไม่ค่อยอยำกจะท�ำตำมเท่ำไร แต่บำงคร้ัง

ด้วยหน้ำที่ก็ท�ำให้เรำต้องท�ำตำม เช่นนั้นแล้วเรำมำลองใช้ 

5 วิธีดีๆ ที่จะท�ำให้คนอื่นฟังคุณกัน

1.พูดด้วยน�้าเสียงสงบราบเรียบ เข้ำใจง่ำยๆคือ            

เรำต้องรู้จักควบคมุอำรมณ์ของตวัเองก่อนทีจ่ะพูดอะไรออกไป 

ก่อนพูดเรำเป็นนำยค�ำพูด แต่หลังจำกพูดออกไปแล้วค�ำพูด

เป็นนำยเรำ เช่นนั้นแล้วต้องค่อยๆคิดก่อนจะพูดออกไป

2.รู้สกึต้ังค�าถาม การต้ังค�าถามน้ัน จะท�ำให้อกีฝ่ำยได้คดิ 

และไม่รู้สึกว่ำถูกออกค�ำส่ัง เช่น อย่ำท�ำแบบนี้มันไม่ดี          

ให้กลับกลำยเป็นจะแก้ปัญหำกบัเหตกุำรณ์นีอ้ย่ำงไรให้ดขีึน้ได้ 

แค่เปล่ียนเล็กๆน้อยๆ ส่ิงที่ได้รับตอบกลับมำก็จะดีขึ้น             

เป็นล�ำดับ

 3.ให้ทางเลอืกกับอกีฝ่ายเสมอ เช่น หำกทมีเรำยังไม่

ส่งงำนมำให้  ก็อำจจะส่งกลับไปแจ้งว่ำ  จะส่งมำให้ หรือจะ

ให้ทำงเรำท�ำเอง  หำกเรำท�ำเองผลงำนทีไ่ด้กไ็ม่ใช่ของเธอนะ  

เป็นต้น  คือให้เขำมีทำงเลือกแล้วหลำยๆ อย่ำงจะค่อยๆ          

ดีขึ้นเอง

 4.พูดให้คิดไตร่ตรอง แทนที่เรำจะหงุดหงิด หัวเสีย 

เสียงดัง  ทุบโต๊ะ  กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ำ  ให้เปลี่ยนแปลง

เป็นค�ำพูดที่ใช้เหตุผลเป็นหลัก จะท�ำให้ทีม หรือคนที่เรำ

ก�ำลังจะขอควำมช่วยเหลือ หรือร่วมมือกบัเรำ เป็นไปในทศิทำง

ทีด่ ีเพรำะเขำจะรู้สึกว่ำเรำเข้ำใจเขำ และเขำกอ็ยำกจะร่วมไปกบัเรำ

 5.วางแผนล่วงหน้า  กำรวำงแผนล่วงหน้ำส�ำหรับกำร

ลงมือท�ำอะไรก็ตำม จะท�ำให้ส่ิงที่เรำท�ำดูรำบร่ืนมำกขึ้น              

เช่น จำกค�ำส่ังที่ว่ำ “ภายในสองชั่วโมงงานต้องให้เสร็จนะ  

ไม่ง้ันโดนแน่” อำจจะกลับกลำยเป็น เรำมีเวลำสองช่ัวโมง 

ท�ำออกมำให้ดีที่สุดเท่ำที่ท�ำได้นะ แล้วเด๋ียวทำงพ่ีดูให้อีกที 

กำรใช้ค�ำพูดทีเ่ข้ำใจ และเน้นหนกัไปในทำงทีเ่สนอควำมร่วมมอื           

จะท�ำให้อีกฝ่ำยรู้สึกถึงควำมเป็นพวกเดียวกัน และจะท�ำให้

เขำท�ำตำมได้อย่ำงรำบรื่น

ลองน�ำวิธีกำรเหล่ำนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวันของเรำ          

ดูจำกควำมรู้สึกที่ตึงหรือหย่อนเกินไป ก็จะช่วยปรับให้เกิด

สมดุลกับควำมสัมพันธ์ตรงหน้ำได้ และคุณจะรู้ว่ำ กำรมีคน

รับฟังมนัรู้สึกดแีค่ไหน คณุเท่ำนัน้ทีจ่ะตอบตวัเองได้สวสัดคีรับ

6.6 สหกรณ์ฯเป็นโจทย์ร่วมฟ้อง บริษัท เทวำสิทธิพิฆเนศ จ�ำกัด

โดยนำยสังเวยีนผ้ำน�ำ้ฝน  นำยพัศรุตน์ พรหมชุตมิำ คนใดคนหนึง่

กับพวกรวม 110 คน เมือ่วนัที ่10 ตลุำคม 2557 ในข้อหำร่วมกนัฉ้อโกง

ประชำชน โดยมีคณะกรรมกำร ชุดที่ 52 เป็นจ�ำเลยคนที่ 30 ถึง 41 

จ�ำนวน 12 คน คดีนี้มีจ�ำเลย 2 คนยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่         

สหกรณ์ฯ คนละ 1,500,000 บำท แลกกับกำรขอให้สหกรณ์ฯถนฟ้อง 

ส่วนที่เหลือศำลพิพำกษำลงโทษ จ�ำคุก 6 ปี 8 เดือน ขณะนี้อยู่ใน        

กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ (คดีอื่นติดตำมในฉบับหน้ำครับ)

เรื่องที่ 7 สมาชิกสหกรณ์ฯ ลงชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ 

พ.ศ. 2543 ข้อ 72 (7)

เร่ืองนี้ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะท�ำงำน เพ่ือท�ำกำรตรวจสอบ            

ควำมถกูต้องเกีย่วกบัสถำนะภำพสมำชิกทีล่งลำยมอืช่ือ และข้อกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้อง ภำยในก�ำหนด 30 วัน

ต่อจากหน้า 5
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 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

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

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

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

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

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่าน

 ฉบับนี้มีข ่ำวประชำสัมพันธ์ให้ท ่ำนสมำชิกได้ทรำบ             

ดังนี้ครับ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด  ได้เปิดโอกำส

ในกำรช่วยเหลือสมำชิกให้สมำชิกกู ้เงินโครงกำรใหม่ คือ 

โครงกำรเงินกู้อุ่นใจ  จ�ำนวนเงิน  200,000 บำท แทนเงินกู้

สุขใจในกรณนีีส้มำชิกต้องปิดเงินกูสุ้ขใจก่อนจึงจะสำมำรถกูเ้งิน

โครงกำรอุน่ใจได้ ซึง่ได้มสีมำชิกมำใช้บริกำรเป็นจ�ำนวนมำก กำร

ส่งเงินคืนเป็นระยะเวลำถึง 4 ปี รำยละเอียดและแบบฟอร์ม 

กำรกู้ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.ntbcoop.com

2. สมำชิกสหกรณ์ครูนนทบุรี จะกู ้เงินกับสหกรณ์ฯ              

นัน้จะต้องสมคัรเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีก่อน ถ้ำไม่ได้เป็นสมำชิกสมำคมฯ ก็ไม่

สำมำรถกู้เงินได้ สืบเนื่องจำกเมื่อสมำชิกเสียชีวิตลง ทำยำท

และผูค้�ำ้ประกนั ยังมเีงินสมำคมฯ มำช�ำระหนีไ้ด้เป็นจ�ำนวนหนึง่ 

(ในกรณียังมีหนี้ค้างช�าระและค่าหุ้นไม่พอหักช�าระหนี้ได้)

3. สมำชิกสหกรณ์ครูนนทบุรี ที่ไม่ได้รับวำรสำรหรือ

วำรสำรและใบเสร็จ ให้ท่ำนมำติดต่อกลับมำยังสหกรณ์ฯ           

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนไปยังฝ่ำยทีรั่บผดิชอบ และส่งเร่ือง

ไปที่ไปรษณีย์  เพื่อท�ำกำรจัดส่งให้ถึงท่ำนสมำชิก หรือท่ำนใด

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ก็ให้ติดต่อแจ้งด้วยครับ

4. แจ้งประกำศจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด  

เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สุขใจ พ.ศ. 2561  เพื่อให้

สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เม่ือครำวประชุมคณะ

กรรมกำรฯ ชุดที่ 60 ประจ�ำปี 2562 ครั้งพิเศษ 2/2562 เมื่อวัน

ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562  จึงมีมติให้ยกเลิก  ประกำศ  ณ  วันที่  

12  กุมภำพันธ์  2562

5. ขอแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ เนื่องด้วยสมำคมฌำปนกิจ

สงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี     

จะจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2561 ในวันเสำร์ที่ 

23 มนีำคม พ.ศ. 2562 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. –  12 .00 น. ณ ห้อง

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ชั้น 4 จึงขอเชิญชวนท่ำน

สมำชิกที่สนใจเข้ำร่วมกำรประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 40 ของชุมนุมร้ำนสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เข้ำพบคณะกรรมกำรบริหำร ฯ เพื่อร่วม

หำรือและน�ำเสนอแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ โดยใช้ช่ือ 

“โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและปรับโครงสร้างหน้ี” ซึ่งมี        

ผู้แทนจำก สนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 และ

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้ำร่วมกำรประชุมในครั้งนี้


