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 สวัสดีครับ วารสารฉบับเดือนกันยายน ความสุขการใช้ชีวิต 

หลายคนชาร์จแบตให้ตัวเองเต็มที่เพ่ือเพ่ิมพลังในการท�างาน ในช่วงเวลา

ใกล้จะเกษียณอายุราชการ หรือหยุดพักช่วงปิดเทอมอนัใกล้จะถงึนี…้หลายคน

มแีพลนจะท�าโน่นนีห่ลายอย่าง ในชีวติ แน่นอนว่าหนึง่ในลิสต์ทีม่นษุย์เงินเดอืน

วางแพลนเอาไว้ก็คือ… ถ้ามีวันหยุดเม่ือไหร่ก็จะหาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อน 

พักสมองให้มากขึน้ เพราะการไปเทีย่วคือความสุขทีต่่อยอดให้กลับมามแีรงท�างาน

ได้มากขึน้ และเป็นการช่วยเพ่ิมความสุขให้หลายคนได้ง่าย  ๆฝากทกุท่านได้เตรียมตวั

ไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ              

 ส่วนเนือ้หาในวารสารฉบบันีมี้ประเด็นใดบ้างผมพอสรุปย่อ  ๆแต่ละคอลัมน์

ดังนี้ครับ ท่านประธานสหกรณ์ฯ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย  ได้กล่าวขอบคุณ

ผู้แทนสมาชิกทุกท่านในการไปร่วมงานประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2560 

ระหว่างวันที่  26-27  สิงหาคม 2560 ที่กรุณาอนุมัติและเห็นชอบทุกเรื่อง 

เป็นการบริหารงานแบบมส่ีวนร่วมอย่างแท้จริง  เพ่ือประโยชน์ต่อการด�าเนนิการ

ของสหกรณ์ฯ ต่อไป  เช่น การแก้ไขข้อบงัคับ ส�าหรับคอลัมน์คุยกบัผูจั้ดการ ฉบบันี้  

ได้กล่าวถงึค�าว่า “หน้ี”  ซึง่  “หน้ี”  สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้ทรัพย์สิน – หนทาง

สู่ความมัง่คัง่  ค�าว่า “หน้ี” ฟังดแูล้วถอืว่าเป็นค�าทีใ่ห้ความรู้สึกตดิลบ แต่ความจริงแล้ว

หากใช้ให้ถกูทางจะแปลเปล่ียนเป็นพลังในการสร้างความมัน่คงในอนาคตได้ 

แต่ถ้าใช้แบบไม่คดิกม็ฤีทธ์ิเดชในการท�าลายชีวติผู้คนได้ง่ายๆ สามารถน�าไปเป็น

หลักการในการใช้ชีวติทีด่อีย่างลงตวั ตดิตามในคอลัมน์ได้ครับ ส่วนรายงาน

จากห้องประชุมจะเป็นประเดน็ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ  ตามทีท่างชุมนมุร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้ท�าข้อหารือเกีย่วกับการขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบรีุ จ�ากดั  โดยการน�าหลักทรัพย์อาคารและทีด่นิ และคณะกรรมการ มาค�า้

ประกนัวงเงินกู ้และประธานฯ ดร.ชชูาติ กาญจนธนชยั ได้แจ้งเกีย่วกบัการให้กู้

ชุมนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ไม่สามารถด�าเนนิการได้ เนือ่งจาก

ตดิเกีย่วกบัเร่ืองระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืน่กูยื้มเงิน 

รายละเอียดตดิตามในคอลัมน์ได้ครับ คอลัมน์ถามมาตอบไปได้มีสมาชิกสอบถาม

มาว่าสหกรณ์ฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกได้มากน้อยเพียงใด

เมื่อมีหน่วยงานราชการสอบถามมา ตอนนี้มีค�าตอบในคอลัมน์แล้วครับ  

ในรอบเดอืนกรกฎาคมฝ่ายตดิตามหนีสิ้นสามารถตดิตามหนีไ้ด้เป็นเงินจ�านวน  

6,160,220.00 บาท รวมการตดิตามหนีสิ้นจากเดอืน พฤศจิกายน 2559– 

กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน  56,023,099.48 บาท  ต้องขอบคณุฝ่ายนีม้ากครับ  

ส�าหรับคอลัมน์มุมบ�านาญฯ จะขอน�าค�าเตือนข้อมูลจาก สปสช. โดย  

นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ระบุว่า

ถ้ารับประทานอาหารจากกล่องโฟมทุกวันวันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกัน

เป็นเวลานาน 10 ปี จะมีโอกาสเส่ียงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า  

โปรดศึกษาไว้นะครับ เผื่อมีประโยชน์ และคอลัมน์ข่าวจากสมาคมฯ 

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีโครงการช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2 แบบ  

เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก แบบแรก ระยะเวลา 6 เดอืน เดือนละ 

200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท แบบที่สอง ระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ 

200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท ครับ และคอลัมน์แวดวงสินเช่ือ ได้พูดถงึการแก้ปัญหา

ด้านการเงินและการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัร่วมกนัในขณะยังมชีีวติว่าจะช่วยเหลือกนั

เรียกว่า  “สหกรณ์ออมทรัพย์” เม่ือมี “การตาย”  เกดิขึน้จะมีการจัดการศพด้วยการ

ช่วยเหลือกนัในหมู่เครือญาต ิและชุมชน จึงมกีารจัดตัง้กลุ่มรวมกนัขึน้มาเพ่ือช่วย

บรรเทาผลกระทบอนัเกดิจากการเสียชีวตินัน้ เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” 

รายละเอยีดท่านสามารถอ่านได้ในคอลัมน์ครับ และพบกนัฉบบัต่อไป 

สวัสดีครับ......

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

ปิดท�าการในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เน่ืองจากการปิดบัญชีสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ�าป ี

ถึงตุลา ครา เกษียณ เวียนมาถึง
บุคคลซ่ึง เหน่ือยนัก ได้พักผ่อน

หกสิบแล้ว พักเถิดหนา อย่าอาวรณ์
เพราะเม่ือก่อน ท�ามามาก ยากมานาน
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ประธานแถลง
ดร.ชชูำติ กำญจนธนชยั

081-533-8115

 สวัสดสีมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบุรี จ�ากดั 
ที่เคารพทุกท่านครับ                 

 ส�าหรับเดอืนนีเ้ป็นเดอืนก่อนส้ินปีบญัชี  การด�าเนนิการ

ของสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนนิการไปจะครบรอบปี ยังคงมกี�าไรมากกว่า

ทกุปีทีผ่่านมาครับ โดยเพ่ิมขึน้จากเดอืนก่อน 18.49  ล้านบาท    

แต่สหกรณ์ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องแก้ไข เช่นการแก้ไขปัญหา

หนี ้NPL ต่างๆ ถ้าน�าก�าไรไปกนัหนี ้NPL มากกจ็ะปันผลให้สมาชิก

มากขึ้นครับ 

       ส่วนปัญหาการท�าประกนัเงินกูข้องสมาชิกทีเ่ป็นอตัราจ้าง

และครูเอกชน ขณะนี้บริษัทที่เคยรับท�าประกันได้ถอนตัว

ไม่รับท�าประกนัต่อ ซึง่สหกรณ์ ก�าลังหาบริษัทรับท�าประกนัใหม่ 

และหาวธีิการอืน่  ๆเช่น การตัง้กองทนุผูค้�า้ประกนั ซึง่ทีส่หกรณ์ปทมุธานี

ได้มกีารจัดท�าแล้ว ได้ผลดมีีเงินหมนุเวยีนจ�านวนมาก แต่ต้องหกัเงิน

ส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุน 5% โดยจะคืนให้หลังจากผ่อนช�าระ

กบัสหกรณ์ฯ ครบถ้วนแล้วดกีว่าท�าประกนัครับ ซึง่ถ้าท�าประกนั

จะถกูหกัค่าท�าประกนัประมาณ 5%  พอๆ กนั แต่จะไม่ได้รับเงินคนื

เมื่อช�าระหนี้ครบแล้ว ตรงนี้เป็นจุดเด่นที่เราก�าลังศึกษา

รายละเอียดอยู่

 ผมต้องขอบคณุผูแ้ทนสมาชิกในการประชุมใหญ่วสิามญั

ประจ�าปี 2560  ระหว่างวันที่  26-27  สิงหาคม  2560  

เป ็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เร่ืองที่เป็น

เร่ืองใหญ่ๆ ควรจะต้องให้ผู ้แทนสมาชิกรับทราบทุกเร่ือง

เพ่ือป ้องกันป ัญหาที่จะเกิดตามมากับสหกรณ์ฯ ครับ 

ในวาระเพ่ือพิจารณาทุกวาระผู้แทนสมาชิกฯ ได้กรุณาอนุมัติ

และเห็นชอบทุกเร่ืองครับ จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการ

ของสหกรณ์ฯ เช่น การแก้ไขข้อบงัคบั ได้ด�าเนนิการส่งไปทีส่หกรณ์ฯ

จังหวัดแล้วรอตอบรับกลับก็จะมีผลในการใช้ข้อบังคับต่อไป  

การลดหนี ้NPL และด�าเนนิการออกระเบยีบแล้วครับ เพ่ือช่วยเหลือ

สมาชิกและผูค้�า้ประกนั โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป จะเป็นประโยชน์

ต่อสหกรณ์ฯ อย่างแท้จริง โดยสมาชิกต้องช�าระให้หมดในคราวเดียว 

หรือผ่อนช�าระโดยไม่มกีารผดินดัช�าระหนีก้บัสหกรณ์ฯ การอนมุตัิ

ขายที่ดินบริเวณหน้าวัดสโมสร  72  ไร่  และที่ดินบางกระสอ

หลังทีท่�าการสหกรณ์ฯ จ�านวน 8 ไร่ เราต้องการเปล่ียนสินทรัพย์

ให้เป็นทุนในการด�าเนินการ เงินทุนที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  

จะท�าให้สหกรณ์ฯ มคีวามเข้มแขง็ขึน้ท่ามกลางปัญหาในการกูยื้ม

เงินมาส�ารองสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ การไกล่เกล่ียเกี่ยวกับ

คดีสลากกินแบ่งรัฐบาลตามหมายเรียกของศาลอาญา 

 สุดท้าย ปีบัญชีนี้จะเป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ปีที ่6 คงเหลืออกี 4  ปี ทีจ่ะหมดหนีสิ้นจากแชร์ลอตเตอร่ี ผมในนาม

ของประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั 

ผมต้องขอขอบคณุผูแ้ทนสมาชิกทกุๆ ท่าน  ทกุๆ สังกดั  ทีเ่ข้าใจ

สถานการณ์ของสหกรณ์ฯ เราได้ดี และตัดสินใจโดยพ้ืนฐาน

ของข้อมลูอย่างแท้จริง ผมคดิว่าผูต้รวจบญัชีจะเข้าตรวจสหกรณ์ฯ 

ในเดอืนตลุาคมนี ้ และจะสามารถก�าหนดวนัเลือกตัง้ประธานฯ

และกรรรมการฯ ใหม่ได้ตามก�าหนดในเดอืนพฤศจิกายน  2560 

หรือเดือนธันวาคม 2560 ตามเดิมครับ

            สวัสดี

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย 

ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะผู้แทนสมาชกิไปศกึษาดูงานเศรษฐกิจพอเพยีง 

สวนลงุไสว ศรียา จังหวดันครนายก สมาชกิชอบใจมากฟังบรรยาย

จากลงุไสวสนุกสนานดคีรบัเห็นรอยยิม้ของพวกเราและเสยีงหัวเราะ 

สหกรณ์ฯ ก็ชื่นใจครับ
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 สวัสดีครับสมาชกิทกุท่าน เมือ่วนัที ่26-27 สิงหาคม 2560 

ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ และสัมมนา

ผู้แทนสมาชิกประจ�าปี 2560 ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

การจัดกจิกรรมในภาคค�า่สมาชิกได้รับความสนกุสนานกนัอย่างเตม็ที่ 

บางท่านโชคดีได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านนับเป็นโชคดี

ของแต่ละท่าน ผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยและกิจกรรมดีๆ 

แบบนี้คงต้องมีกันต่อไปครับ

 ฉบับนี้ ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านสนใจค�าว่า “หนี้” ซึ่ง 

“หนี้” สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพย์สิน–หนทางสู่ความมั่งคั่ง 

แบบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข ้าหาผู ้บริโภคได้ทุกที่ 

ท�าให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือการก่อ “หนี้” ง่ายแค่

ปลายนิว้คลกิแต่คนรุ่นใหม่หัวใจดิจทิัล หรอืกลุ่มเจนวายที่เกิดช่วง

ปี 2523–2540 ส่วนใหญ่กลับก่อ “หนี”้ ไปในส่ิงทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้

 ค�าว่า “หนี้” ฟังดูแล้วถือว่าเป็นค�าที่ให้ความรู้สึกติดลบ 

แต่ความจริงแล้วหากใช ้ให ้ถูกทางจะแปลเปล่ียนเป็นพลัง

ในการสร้างความมัน่คงในอนาคตได้ แต่ถ้าใช้แบบไม่คดิกม็ฤีทธ์ิเดช

ในการท�าลายชีวิตผู้คนได้ง่ายๆ

 “หนี”้ ตามราชบณัฑติยสถาน หมายถงึ เงินทีผู้่หน่ึงติดค้างอยู่ 

จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หน่ึง เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 

2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะบังคับบุคคล

อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

 ในขณะที่กูรูทางการเงิน สถาบันการเงิน มีการจัดกลุ่ม 

“หนี้” แยกออกมาได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ

 1. กลุ่ม หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ 2. กลุ่ม หนี้ที่จ�าเป็น 3. 

กลุ่ม หนี้ที่ท�าให้ชีวิตล่มจม

 * กลุ่ม หน้ีที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่สร้างความม่ังคั่งและ

สร้างความมั่นคงที่จะน�ามาซึ่งรายได้ที่สม�่าเสมอและแน่นอน

ในอนาคตเกือบ 100% ที่ก่อหนี้กลุ่มนี้จะเป็นคนคุณภาพและ

มองการณ์ไกลสามารถใช ้“หนี้” สะสมมูลค่าเพิ่มทางการเงิน

 * หน้ีทีกู้่ยืมมาซือ้บ้านคอนโดมเินียม เพ่ืออยู่อาศยั เพราะ

ราคาทีสู่ง ถ้าไม่ก่อหนีก้้อนหนี ้กว่าจะมโีอกาสเป็นเจ้าของบ้าน 1 หลัง 

คงต้องใช้เวลาไม่ต�า่กว่า 10 ปี การก่อหนีจึ้งเป็นหนทางในการท�าให้

เราเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น ซึ่งนอกจากจะอยู่อาศัยยังสามารถ

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

แบ่งให้เช่าหรือขายต่อ ซึง่นอกจากจะได้ทรัพย์สินเพ่ิมแล้ว ยังมรีายได้

เข้ามาอย่างสม�า่เสมอ และมีโอกาสในการท�าก�าไร โดยค่าดอกเบีย้

เงินกู ้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัยยังสามารถน�าไปขอคืนภาษีได้อีกด้วย 

ถ้าหากมีความเช่ียวชาญในการประเมินท�าเลที่ตั้ง ความต้องการ

ของตลาด การกู้เงินมาซือ้บ้านหรือคอนโดมิเนยีมสามารถกลายไปเป็น

เศรษฐีชั่วข้ามคืน

 * หน้ีทีกู้่ยืมมาเพือ่การศกึษา ซือ้อปุกรณ์ในการประกอบ

อาชีพ ซึง่เหน็ได้จากเพ่ือนร่วมงาน คนรู้จัก ไปเรียนต่อด้านปริญญา

โท ปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมความรู ้ เพ่ิมโอกาสในการเล่ือนขั้น 

เล่ือนต�าแหน่ง ยังสามารถไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษ ท�ารายได้เพ่ิม

ในอนาคต รวมถึงไปเรียนท�าขนม ท�าดอกไม้ เรียนท�ากระเป๋า 

เพ่ือน�ามาขายหารายได้เสริมทีก่�าลังนยิม ซึง่หลายคนเปล่ียนอาชีพ

เสริมมาเป็นอาชีพหลัก และลาออกจากงานประจ�ากนัไปเลยกม็มีาก

 * หน้ีทีกู้่ยืมมาเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกองทนุรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว 

(LTF) ประกันชีวิต

 * หลังจากก่อ “หนี้” เพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องมีวินัย

ในการช�าระหนีส้ม�า่เสมอตามระยะเวลาทีเ่จ้าหนีก้�าหนด และหากมี

รายได้จากทรัพย์สินแล้วมกีารน�าไปช�าระเพ่ิมนอกเหนอืจากค่างวดปกติ 

จะท�าให้เวลาในการช�าระหนี้ ส้ันลงและท�าให้ความสามารถ

ในการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น

 * กลุม่หน้ีทีจ่�าเป็นทีเ่กิดข้ึนในชวิีต เช่น การเจ็บป่วยหนกั 

ต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล หากไม่ได้ซือ้ประกนัสุขภาพไว้

และไม่มีเงินเก็บพอก็ต้องกู ้ยืมเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาล 

หรือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าซ่อมข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ�าเป็น 

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข

 * กลุ่มหน้ีที่ท�าให้ชีวิตล่มจม หากมีมากเกินไป อาทิ 

การรูดบตัรเครดติหรือกดเงินสด เพ่ือใช้ไปกับการเดนิทางท่องเทีย่ว

ทีต้่องใช้จ่ายสูง การเดนิสายกินอาหารแนะน�า ซือ้รถ เส้ือผ้า กระเป๋า 

เคร่ืองส�าอาง ราคาแพง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทีเ่ริดหรูเกนิก�าลังรายได้

ที่พอดี ท�าให้ชีวิตติดลบตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มท�างาน ก่อนจะก่อ “หนี้” 

จึงต้องคิดด้วยความรอบคอบ ทบทวนถึงความคุ ้มค่าและ

ต้องก่อให้เกดิประโยชน์ ต้องมัน่ใจว่าจะมรีายได้มาช�าระหนีแ้น่นอน 

สามารถจ่ายหนี้ได้สม�่าเสมอ เพราะไม่ใช่เงินให้เปล่า

 ข้อมูลสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ 

มีสมาชิกสามัญ 11,190 คน สมาชิกสมทบ 1,322 คน รวมเป็น 

12,512 คน ทนุส�ารอง 234.24 ล้านบาท ทนุเรือนหุน้ 2,777.32 ล้านบาท 

เงินรับฝาก 4,125.30 ล้านบาท ทนุด�าเนินงาน 8,301.43 ล้านบาท 

และมีก�าไรสุทธิ 139.91 ล้านบาท
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รายงาน
   จากห้องประชุม

นายบงัเอิญ  อ่ิมจติร  ๐๘๙-๗๘๙-๓๐๔๖

 เรียน เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่านครับ 

 ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้ กระผม 

นายบงัเอญิ  อ่ิมจิตร รองประธานกรรมการคนที ่ 2  ขอรายงาน

การประชุมคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากัด 

ชุดที ่ 58 ประจ�าปี  2560 คร้ังที ่13/2560 วนัศกุร์ที ่25  สิงหาคม 

พ.ศ.2560 ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบดงันี ้ครับ

 เร่ืองที่ 1 ความคืบหน้ากรณี “ชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ข้อมูลน�าเสนอ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯ 

มี เ งิ น ฝ ากกั บ ชุ มนุ ม ร ้ า นสหก รณ ์ ฯ  จ� า น วนทั้ ง ส้ิ น 

276,964,997.26 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ จ�านวน  

5,309,998.04 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเลขที ่99-5609-000-1  

อัตราดอกเบี้ย 3.50% คงเหลือ 251,000,000.00 บาท  

ดอกเบี้ยค้างรับ 5,102,520.55 บาท

 2. บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเลขที ่99-5611-000-2 

อัตราดอกเบี้ย 1.50% คงเหลือ 25,964,997.26 บาท  

ดอกเบี้ยค้างรับ 207,477.49 บาท

 ข้อมูลเสนอแนะ(เพิ่มเติม) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

25560 โอนดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับของปี 2559 (1 ม.ค.59 

-31 ธ.ค. 59) ของบญัชีเงินฝาก เล่ม 1 จ�านวน 8,785,000.00 

บาท และของบัญชีเงินฝาก เล่ม 2 จ�านวน 305,211.94 

บาท เข้าเป็นต้นเงินฝากของบัญชีเงินฝาก เล่ม 2 รวม

เป็นเงินจ�านวนทั้งส้ิน 9,090211.94 บาท

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตามที่ทางชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ท�าข้อหารือเกี่ยวกับการขอกู้เงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด โดยการน�าหลักทรัพย์

อาคารและที่ดิน และคณะกรรมการค�้าประกันวงเงินกู ้
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 ประธานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการให้กู้ชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจาก

ติดเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้

สหกรณ์อื่นกู ้ยืมเงิน จึงได้น�าเสนอให้ชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากดั ตดิต่อไปขอย่ืนกูก้บัทางชุมนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด และน�าเงินมาช�าระสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

       เรื่องที่ 2  เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน

 -  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จ�านวน 11,198 คน 

ลดลงจากเดอืนก่อน 39 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,323 คน 

ลดลงจากเดอืนก่อน 5 คน รวมปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกทัง้ส้ิน 

12,521 คน

 -  ทุนด�าเนินงาน มี 8,302.80 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

  1.  เงินรับฝาก (ลดลง)   30.36  ล้านบาท

      2.  เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น      84.28  ล้านบาท

      3.  ทุนเรือนหุ้น (ลดลง)    4.29  ล้านบาท 

    4.  หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น       6.97  ล้านบาท

 - ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

  1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 190.21 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 64.22 ล้านบาท

  2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น เพิ่มขึ้น   8.59  ล้านบาท

  3.  เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น       8.80  ล้านบาท

  4.  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง)  0.05  ล้านบาท

  5.  สินทรัพย์อื่น (ลดลง)          8.55  ล้านบาท

 ***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 121.42 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 17.47 ล้านบาท

       เรื่องที่ 3  รายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัการด�าเนนิคดต่ีาง  ๆ 

 2 .  การด� า เ นินค ดีแพ ่ งที่ ศ าลจั งห วัดนนทบุ รี 

หมายเลขคดีด�าที่  พ.1680/2555 หมายเลขแดงที่ 

พ.494/2558 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

โจทก์ นายเอนก เนียมเทศ ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน 

จ�าเลย ศาลมีค�าพิพากษาให้จ�าเลยทัง้ 15 คน ช�าระเงินให้โจทก์

จ�านวน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ของต้นเงินดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจ�าเลยทัง้ 15 คน 

จะช�าระเสร็จ แต่ทัง้นีท้ายาทของนายเสรี เรืองอ่อน (ทีเ่สียชีวิต) 
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

 ฌาปนกิจสงเคราะห์กับสหกรณ์ออมทรัพย์

 แนวคิดของฌาปนกิจสงเคราะห์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใน

สังคมไทยจะมีจุดมุ ่งหมายคล้ายกันคือ เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในมวลสมาชิก  เป็นคุณลักษณะของสังคมไทยมาแต่ในอดีต  

ก ลุ ่ มสมา ชิกที่ ค รอบค รัวตั้ งถิ่ นฐานอยู ่ ในท ้องถิ่ น เดี ยวกัน  

มีวัฒนธรรมและกิจกรรมบางประการร่วมกัน  หรือมีวิชาชีพเดียวกัน

เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก  และเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเงิน

และการด�าเนินชีวิตประจ�าวันร่วมกันในขณะยังมีชีวิตจะช่วยเหลือกัน

เรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อมี “การตาย” เกิดขึ้น จะมีการ

จัดการศพด้วยการช่วยเหลือกนัในหมูเ่ครือญาต ิและชุมชน ซึง่การตายนัน้

จะมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ย่ิงหากผู้ตายเป็นเสาหลัก

ของครอบครัวด้วย ย่อมมผีลกระทบต่อสมาชิกและครอบครัวเป็นอย่างมาก  

จึงมีการจัดตัง้กลุ่มรวมกนัขึน้มา เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบอนัเกดิจาก

การเสียชีวิตนั้น เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”

 ในปัจจุบนัฌาปนกจิสงเคราะห์มี 2 แบบ คอื ฌาปนกจิสงเคราะห์

ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรวิชาชีพ  

ซึง่เป็นนติบิคุคลภายใต้การก�ากบัดแูลของรัฐ ตวัอย่าง ฌาปนกจิสงเคราะห์

ที่จัดตั้งโดยภาคเอกชนเรียกว่า “สวัสดิการเสียชีวิต” เพ่ือช่วยเหลือ

สมาชิกในชุมชน เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนทีไ่ด้รับจากผลกระทบ

ของการเสียชีวิต

 ส่วนฌาปนกจิสงเคราะห์ทีจั่ดตัง้โดยส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรวิชาชีพ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

มีการจัดเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ช่วยเหลือสมาชิก

ตามเกณฑ์ระยะเวลาการเป็นสมาชิก เป็นจ�านวนเงินดังนี้

 

 เงินสวสัดกิารนีม้อบให้กับสมาชิกทกุคน และให้สมาชิกทีมี่อายุ 

60 ปี ขึ้นไป ได้มีโอกาสใช้เงินนี้ได้ โดยให้กู้ยืมเอามาใช้ก่อนเสียชีวิต  

มสิีทธ์ิกูไ้ด้ประมาณ 65 % ของยอดเงินทีไ่ด้รับ โดยก�าหนดให้กู้ได้ปีละ 

1 คร้ัง  จะกู ้ได้ไม่เกิน 10 ปี เรียกโครงการนี้ว ่า “เงินกู ้ชื่นใจ”  

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาทต่อปี และหนี้กู้นี้จะไม่เรียกผ่อนช�าระตอนนี้  

แต่จะเก็บยอดไปหกัช�าระหนีค้นืจากเงินสวสัดกิารตอนสมาชิกเสียชีวติ 

นั่นเอง

 แล ะท า งสหก รณ ์ ฯ  ยั งมี ก า รฌาปนกิ จ ส ง เค ร า ะห ์

สหกรณ ์ออมทรัพย ์ค รูนนทบุ รี  จ� ากัด ให ้บ ริการกับสมาชิก

ได้เป็นสมาชิกกนั โดยเกบ็เงินสงเคราะห์ศพรายละ 30 บาท แต่ละเดอืน

เรียกเก็บเงินตามจ�านวนสมาชิกเสียชีวิต เมื่อใดมีสมาชิกเสียชีวิต

สมาคมฯ จะมีเงินสงเคราะห์ให้ศพละประมาณ 260,000 บาทเศษ 

แก่ทายาท  แต่มีการฌาปนกิจสงเคราะห์บางสมาคม ทีอ่าจมีการเรียกเกบ็

เงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเป็นปี เกบ็รายปีๆ ละ 4,800 บาท เช่น สมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะห์ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) และ สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.)  เป็นเงินเรียกเก็บเพ่ือส�ารองการจ่ายเงินสง

เคราะห์ศพๆ ละ  600,000 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงในทุกกรณี  

โดยทายาทผู ้ รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจาก 2 

สมาคม เป็นเงิน 1,200,000 บาท นั่นคือทรัพย์สินที่มอบให้กับ

ลูกหลานและครอบครัวผู้เสียชีวิต

 ดงันัน้ ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.ครูนนทบรีุ ทีม่อีายไุม่เกิน 60 ปี 

ได้มาสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม ให้รีบสมัคร

ได้ที่ ช้ัน 2 ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

อย่าประมาณชีวิตนะครับ

อายุการเป็นสมาชิก    

ตั้งแต่ 1 - 5  ปี

5  ปี ขึ้นไป 7  ปี

7  ปี ขึ้นไป 9  ปี

9  ปี ขึ้นไป 11 ปี

11  ปี ขึ้นไป 13 ปี

13  ปี ขึ้นไป 15 ปี

15  ปี ขึ้นไป 17 ปี

17  ปี ขึ้นไป 19 ปี

19  ปี ขึ้นไป 21 ปี

21  ปี ขึ้นไป 23 ปี

23  ปี ขึ้นไป 25 ปี

25 ปี ขึ้นไป

เงินสงเคราะห์
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายรังสิมันต์ ยาละ 086-319-5725

      สวัสดีครับท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด 

ที่เคารพ

 ผ่านไปด้วยดกีบัการประชุมผูแ้ทนสมาชิก ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท 

จังหวัดนครนายก ท่านผู ้แทนที่เข้าร่วมการประชุมก็คงจะได้

น�ารายละเอยีดข้อหารือในทีป่ระชุมไปแจ้งให้กบัสมาชิกในหน่วยงาน

ของตนเองได้ทราบ ซึ่งวาระที่น�าเสนอพิจารณาทั้ง 6 เร่ือง

กผ่็านการอนมัุตทิัง้ 6 เร่ือง ต้องขอขอบคณุผูแ้ทนสมาชิกทกุท่าน 

ทีช่่วยกนัท�างานและตดัสินใจแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ

ของเราตามสิทธิ์ในข้อบังคับนะครับ

 ฉบับนี้ หลังจากการประชุมได้มีสมาชิกเข้ามาถามผม

เกี่ยวกับหนี้ NPL ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ของเรา ถึงที่มาที่ไป

และเหตกุารณ์ว่าเกดิขึน้ในสมยัใด ตอนไหน กข็ออนญุาตใช้พ้ืนทีต่รงนี้

ได้อธิบายและเล่าให้เพื่อนสมาชิกรับทราบอีกครั้งนะครับ ดังที่ผม

เคยรายงานในวารสารฉบบัทีผ่่านๆ มาว่า ผมแยกหนี ้NPL ของสหกรณ์ฯ 

เราเป็น 3 รายการหลัก ประกอบไปด้วย

 1. หนี้เสียจากปัญหาแชร์ลอตเตอรี่ 496 ล้าน

 2. หนี้เสียจากการกู้ยืมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรีจ�ากัด ของเราเอง

 3. หนี้เสียจากปัญหาเงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ 

เช่น สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด

 ซึ่งในหัวข้อที่ 3 เป็นรายการที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่ง 

ผมขอแยกรายละเอยีดให้ท่านสมาชิกได้รับทราบข้อมูลดังนีน้ะครับ

เงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่น

 1. เงินฝากชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  

จ�านวน 252 ล้านบาท

 2. เงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด จ�านวน  

113 ล้านบาท

 3. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด จ�านวน  

268 ล้านบาท  

        รวมเงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่น เป็นจ�านวนเงิน 

433 ล้านบาท ซึง่ในรายของเคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั ค่อนข้าง

แน่นอนแล้วว่า เราต้องกนัส�ารองหนีส้งสัยจะสูญ NPL ส่วนอกี 2 ราย 

ถงึแม้เราไม่ต้องกนัส�ารองหนีส้งสัยจะสูญ ในตอนนีแ้ต่เรากไ็ม่สามารถ

เรียกคืนเงินฝากได้ทันที และสหกรณ์ฯ ของเราได้ท�าหนังสือ

        ปัจจุบนัสหกรณ์ฯ ของเราต้องระดมเงินฝากทัง้จากสมาชิก 

ตามโครงการต่างๆ ทีป่รากฏ หรือไม่กก็ูเ้งินจากสถาบนัการเงินอืน่ๆ 

เช่น กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม กู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงเช่น 3.95 ,4.25 ,4.5 

และมีดอกเบี้ยโครงการระดมเงินฝากที่เป็นภาระของสหกรณ์

ทีต้่องจ่ายในเร็วๆ นีบ้างโครงการดอกเบีย้ ร้อยละ 5 กูม้าเพ่ือบริการ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ของเราและเป็นภาระทางการเงินกับสหกรณ์ฯ 

ทั้งสิ้น 

        แต่ถ้าเรามเีงินสดอยู่ในมอื 433 ล้านบาท 1 ปี เราได้ดอกเบีย้ 

37.98 ล้านบาท 10 ปี ได้ดอกเบี้ย 379.8 ล้านบาท

 สถานการณ์ของสหกรณ์ฯ เราตอนนีไ้ม่ได้เป็นอย่างนัน้เลยครับ 

เฉล่ียเรากูห้รือระดมเงินออม ในอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 มาปล่อยกู้

สมาชิกร้อยละ 6 เหลือส่วนต่าง เพียง ร้อยละ 2 เท่ากบัว่า ถ้าปล่อยกู้

สมาชิก 433 ล้าน จะเหลือดอกเบีย้เป็นก�าไรเพียง 12.66 ล้าน ต่อปี 

10 ปี ได้ 126.6 ล้านบาท แทนที่จะได้ก�าไร 379.8 ล้านบาท 

ไม่อยากบอกว่าเป็นความผดิพลาดของใคร ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการ

ที่ผ่านๆ มาก็คงมีเหตุผลต่างๆ ตามแต่สถานการณ์ตอนนั้น 

ถึงได้ตัดสินใจน�าเงินไปฝากกับสหกรณ์อื่นๆ แต่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการชุดที่  58 โดยการน�าของประธานสหกรณ์ฯ 

ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย  ซึ่งบริหารสหกรณ์ฯ เข้าปีที่ 2 จะไม่มี

การน�าเงินของสหกรณ์ฯ ของเราไปลงทุนที่มีความเส่ียง และ

ผิดระเบียบของสหกรณ์แน่นอนครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้วางใจ 

และคงคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ NPL ที่ได้ถามมาบ้างแล้วนะครับ 

ขอให้คืนเงินฝากไปแล้วก็ตาม ซึ่งตรงนี้ในมุมมองของผมถือว่า 

สหกรณ์ฯ ของเราได้เสียโอกาสทางการลงทนุ เพราะถ้าเรามีเงินสด 

433 ล้านบาทอยู่ในมือ ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นตามตาราง

เงนิฝาก ดอกเบ้ียเงนิกู้
6%/ปี

10 ปี

1.เงนิฝากชมุนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั    
  252 ล้าน

2.เงนิฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั
  113 ล้าน

3.เงนิฝากสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นคลองจ่ัน จ�ากดั 
  268 ล้าน

                       รวม

15.12 ล้าน

6.78 ล้าน

16.08 ล้าน

37.98 ล้าน

151.2 ล้าน

67.8 ล้าน

160.8 ล้าน

379.8 ล้าน

อ่านต่อหน้า 11
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นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

        สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านครับ

          เดือนกันยายน ของทกุปีจะเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัของข้าราชการ

ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมายาวนาน จนมีอายุตัวครบ 60 ปี และ

จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน(หลังจากนั้นจะเป็น

ข้าราชการบ�านาญเต็มตัว) ดังนั้น ในเดือนนี้จึงถือว่าเป็นเดือน

แห่งการเตรียมตัวเตรียมใจเพ่ือรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นส�าหรับ

ผูเ้กษียณอายุราชการและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนมากจะมกีารจัดงานมุทติาจิต

แสดงความอาลัยเล้ียงส่งกันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความส�าคัญ

ของบคุคลนัน้ๆ

          การเตรียมตวัเตรียมใจเป็นเร่ืองส�าคญั บางคนเร่งนบัวนัเวลา 

และบอกว่าจะสบายแล้ว จะหมดทกุข์แล้ว โล่งอกแล้ว บางคนวางแผน

ทีจ่ะไปท่องเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศให้สนกุสนานเบกิบานใจ จะไปท�าบญุ

ตามหลักศาสนา จะไปเป็นที่ปรึกษาตามความรู้ความเช่ียวชาญบ้าง 

จะไปประกอบอาชีพเสริมต่างๆ บ้าง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบ้าง

ก็แล้วแต่โอกาสที่ดีของแต่ละบุคคล ผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้า

และขอให้ประสบความส�าเร็จตามที่ทุกคนปรารถนาครับ ทั้งนี้อย่าลืม

ดแูลสุขภาพของท่านให้แขง็แรงอยู่เสมอ การตรวจสุขภาพกเ็ป็นเร่ืองส�าคญั

ที่ต ้องท�า จะได ้ใช ้ ชีวิตในวัยเกษียณกับลูกๆ หลานๆ ได ้นานๆ 

อกีประการหนึง่ท่านจะต้องคดิวางแผนการใช้ชีวติและการใช้เงินหลังเกษียณ

ให้ดีครับ เพราะเมื่อเกษียณไปแล้วเราจะได้รับเงินบ�านาญน้อยกว่า

เงินเดอืนทีเ่คยได้รับ เงินประจ�าต�าแหน่งและเงินวทิยฐานะทีเ่คยได้รับ

ก็ถูกตัดไป แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังมีอยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะมีมากขึ้น 

โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม(ประมาณ 3 เดือน) 

หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน(บางหน่วยงาน) อาจจ่ายเงินบ�านาญ

ให้ท่านไม่ได้และไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายไปช�าระหนี้สินให้เราได้   

ท่านจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเพ่ือด�าเนินการ

เกี่ยวกับการขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ไปติดต่อกับส�านักงาน สกสค.

จังหวัดนนทบุรี (เบอร์โทร. 02-583-4984,064-301-4676) เพื่อขอ

ช�าระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ (ชพค./ชพส.)  ตดิต่อกบัสมาคมฌาปนกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ เพ่ือขอช�าระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ เป็นต้น  

ส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด จะด�าเนินการช่วยเหลือ

สมาชิกทีจ่ะเกษียณโดยไม่ส่งใบเสร็จเรียกเกบ็เงินไปยังต้นสังกัดของท่าน

ในช่วงนี ้จนกว่าต้นสังกัดของท่านจะจ่ายเงินให้กบัท่านได้และสามารถ

หกัเงินส่งให้กบัสหกรณ์ฯได้ตามปกต ิดงันัน้ท่านควรไปตดิต่อกบัสหกรณ์ฯ 

ด้วยตนเองเพ่ือแจ้งเหตผุลเป็นรายๆ ไป จะได้ไม่เกดิปัญหาขึน้ในภายหลัง

          ส�าหรับท่านสมาชิกทีเ่กษียณอายุราชการและได้รับเงินบ�าเหนจ็

ด�ารงชีพแล้วและยังไม่มีเร่ืองต้องใช้เงินหรือสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ยังไม่

เกษียณอายุก็ตามแต่มีเงินและต้องการลงทุนก็ลองพิจารณาน�าเงิน

ไปฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ของเราได้ รับรองว่าได้ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่า

สถาบันการเงินอื่นๆ แน่นอนและขอยืนยันว่าสหกรณ์ฯ ของเรายังมี

ความมัน่คงสูงครับ

          ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอฝากเร่ืองการปฏิบัติตนให้มีความสุข

ในสถานการณ์ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นข้าราชบ�านาญหรือใครกต็าม มีผูแ้นะน�า

ให้ใช้ชีวติแบบ Slow life (ภาษาไทย อ่านว่า สโลวไลฟ์) คอื การใช้ชีวิตแบบ

ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ ที่เน้นการสร้างสมดุลแห่งช่วงเวลาในชีวิต

ให้เหมาะสม ละเมียดละไมกบัส่ิงต่างๆ และลดความเร่งรีบในชีวติลงบ้าง 

การท�าชีวิตให้เป็นแบบสไตล์ Slow life มีแนวทางดังน้ี  1)จัดล�าดับ

ความส�าคัญ เลือกท�าส่ิงส�าคัญที่สุดก่อน  2)อยู่กับปัจจุบัน มีสติกับส่ิง

ทีเ่ป็นอยู่  3)เลิกจ้องจอบ้าง งดออนไลน์ให้ใจได้พักบ้าง  4)ใส่ใจคนรอบข้าง  

ให้เวลากับพวกเขามากขึ้น  5)ซึมซับธรรมชาติ ไปท�ากิจกรรมกลางแจ้ง

กับผู้อื่นบ้าง  6)ค่อยๆ กินให้ช้าลง ละเมียดความเอร็ดอร่อยจากอาหาร  

7)ขบัรถให้ช้าลง อย่าใจร้อนปฏบิตัติามกฎจราจรและมีน�า้ใจบนท้องถนน   

8)ปรับมุมมอง มองหาส่ิงที่สวยงามแทนส่ิงที่แย่ๆ  9)ท�าทีละอย่าง  

ค่อยเป็นค่อยไป ท�าบ้างพักบ้าง 10)หายใจลึก  ๆอยู่นิง่  ๆหายใจเข้า-ออก ช้า  ๆบ้าง 

(ข้อมลูจาก leo Babauta, Zenhabits.net)

           ครับ ก็คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับตนเอง

และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ ท่านใดสนใจก็ลองน�าไปฝึกปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัย  

เร่ืองแบบนีใ้ครท�าใครได้ครับ และอกีเร่ืองหนึง่ ผมขอเสนอข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อชีวิตของเราในยามเร่งรีบที่แข่งกับภาระงานและเวลาอันจ�ากัด 

เพ่ือความสะดวกต่อการใช้ชีวติประจ�าวนัจนลืมนกึถงึภยัอนัตรายทีจ่ะตามมา

อย่างคาดไม่ถงึ นัน่คอืภยัเงียบทีม่าจากกล่องโฟมทีเ่รามกัซือ้อาหารจาก

แม่ค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า กลางวนัและเย็นมารับประทาน โดยทีแ่ม่ค้า

ได้บรรจุอาหารลงในภาชนะกล่องโฟมให้เรา ค�าเตอืนต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลจาก 

สปสช. โดย นพ.วรีฉตัร กติตรัิตนไพบลูย์ แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านบรรจุภณัฑ์ 

ระบวุ่าคนทัว่ไปถ้ารับประทานอาหารจากกล่องโฟมทกุวนั วนัละอย่างน้อย 

1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลานาน 10 ปี  จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่า

คนปกต ิ6 เท่า ส�าหรับอนัตรายทีเ่กดิจากการบริโภคอาหารจากกล่องโฟม 

มดีงันี ้   1)สมองมนึงง ท�าให้สมองเส่ือมง่าย 2)ผูห้ญงิจะท�าให้ประจ�าเดอืน

มาไม่ปกติ 3)เป็นสารก่อมะเร็ง 4)มีอาการหงุดหงิด ขาดเหตุผล  

6)ผูช้าย เส่ียงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ผูห้ญิง เส่ียงต่อการเป็น

มะเร็งเต้านม และทัง้สองเพศมีโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตบั

           รู้อย่างนีแ้ล้วเราคงต้องหาทางหลีกเล่ียงโดยไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะ

บรรจุอาหารอีกต่อไป รวมทั้งต้องใส่ใจสอนบุตรหลาน ลูกศิษย์ลูกหา 

ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยอันตรายจากการใช้และหาทางป้องกัน

โดยหลีกเล่ียงการใช้หรือใช้ภาชนะอืน่ทีไ่ม่เป็นอนัตรายดกีว่าครับ  

                                                                                 

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
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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

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต 40 –50 ปี

สหกรณ์ฯ

สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นายไพรัช  ยี่ประชา 64 ปี เลือดออกในทางเดินอาหาร 150,000 260,965 - -

2. นางชม้อย  ชูพุทธพงษ์ 73 ปี มะเร็งตับ 150,000 260,937 576,000 576,000

3. นางสมทรง  บรรจง 69 ปี ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว สมทบ 260,909 - -

4. น.ส.พิมลชยา  ขันธ์แก้ว 61 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 150,000 260,840 576,000 -

5. นายเปลื้อง  สุขโต 92 ปี ปอดอักเสบติดเชื้อ 150,000 256,735 576,000 -

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือน จ�านวน 5 ราย  

       สวัสดีครับท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ทุกท่าน  ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ

เก่ียวกับสมาชกิทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ แต่ท่านยัง

สามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกิจฯ ต่อได้ ครับ

     สวัสดีครับท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ทุกท่าน กระผมขอเรียนท่านสมาชิกทราบ 

เนือ่งด้วยทางสมาคมฯ ในปัจจุบนั ประสบปัญหาสมาชิกค้างช�าระ

เงินค่าสงเคราะห์ศพรายเดือน จ�านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกเดือน 

ตามทีก่ระผมได้แจ้งในวารสารในเดอืนทีผ่่านมา พบว่าสาเหตเุพราะ

สมาชิกบางรายทีข่าดการช�าระค่าสงเคราะห์ศพรายเดอืน ได้ลาออก

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ บางรายย้ายทีอ่ยู่อาศยัไปต่างจังหวดั 

จดหมายบอกกล่าวไม่ถงึ บางรายน�าเงินมาช�าระด้วยตนเองกบัสมาคม 

บางรายไม่สะดวกเดินทางมาส่งทุกเดือน บางรายกู้เงินสหกรณ์ฯ 

ถกูหกัช�าระเหนีเ้หลือเงินไม่พอหกัช�าระค่าเงินสงเคราะห์แก่สมาคมฯ 

สาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงได้มีโครงการ

ช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2 แบบ เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวก

แก่สมาชิก

       แบบแรก  ระยะเวลา 6 เดือน เดือนละ 200 บาท 

เป็นเงิน 1,200 บาท

       แบบที่สอง ระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ 200 บาท 

เป็นเงิน 2,400 บาท

     ทั้งสองโครงการขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก 

เพ่ือความสะดวก ความประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

สมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมโครงการต้องแสดงความจ�านง โดยกรอกเอกสาร

การสมัครตามทีส่มาคมฯ ก�าหนดให้ และมีข้อตกลงว่า จะไม่ประสงค์

ขอรับดอกเบี้ยจากจ�านวนเงินที่เข้าร่วมโครงการ และยินยอมให้

สมาคมหักเงินตามจ�านวนรายศพที่สมาชิกเสียชีวิต ถ้ากรณี

จ�านวนเงินเหลือกจ็ะสมทบเพ่ิมในคร้ังต่อไป ถ้าจ�านวนเงินหมดก่อน 

เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแจ้งให้ทราบ

       ขณะนีท้างสมาคมได้คดิแบบฟอร์มการสมคัรเข้าโครงการ

ช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาชิก เป็นวิธีการแก้ปัญหา

ของสมาชิกค้างช�าระเงินสงเคราะห์แก่สมาคมฯ 

       ป ัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจ�านวน  9,221 คน 

สถานะทางการเงิน มเีงินฝากธนาคารจ�านวน 4 บญัชี จ�านวนเงิน 

14,024,892.90 บาท การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินเป็นไป

ตามระเบียบที่สมาคมฯ ก�าหนดไว้ทุกประการ

           เรียนสมาชิกท่านใดประสงค์เข้าโครงการช�าระเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้าได้มาเขียนใบสมัครเข้าโครงการได้ที่สมาคมฯ 

ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ 

8.30 – 12.00 น. สะดวกสบายไม่ต้องกงัวล ประหยัดเวลาค่าเดนิทาง 

ยินดีทุกท่านครับ

         ปัจจุบนัสมาคมฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผูเ้สียชีวิต

เป็น 2 งวด 

 - งวดแรกตามยอดจ�านวนสมาชิกที่เก็บเงินได้จริง

 - งวดที่สอง ตามยอดผู้ค้างมาช�าระเพิ่มเติม

  เพราะฉะนั้นจ�านวนเงินค่าสงเคราะห์รายศพของสมาชิก

จะไม่เท่ากนัในแต่ละรายชองสมาชิกทีเ่สียชีวติ จึงเรียนมาเพ่ือรับทราบ

แนวทางปฏิบัติของสมาคม  

อ่านต่อหน้า 11
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 ในส่วนของภาครัฐ ได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ก�าหนดให้

 1. ก�าหนดให้อตัราจ่ายเงินปันผล ไม่เกนิร้อยละ 10 ต่อปี 

(อัตราเท่าเดิม) แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของก�าไรสุทธิของสหกรณ์

 2. ก�าหนดให้อัตราดอกเบีย้เงินรับฝากทกุประเภทของสหกรณ์

และชุมนุมไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

 3. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น สหกรณ์ผู ้รับฝาก

จะรบัฝากเงนิจากสหกรณ์ใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อรวมกับ

เงินกู้ (ถ้ามี) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ารอง

ของสหกรณ์ผู้ฝาก

 4. สหกรณ์ขนาดใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จะปล่อยกู้

ให้สหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น

บวกทุนส�ารองของสหกรณ์ผู้ให้กู้

ซึง่เกณฑ์ก�ากบัใหม่นีม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2560 ซึง่สหกรณ์

ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งภาครัฐได้ก�าหนดและควบคุมไม่ให้มีการลงทุน

ที่ผิดประเภท และต้องพิจารณาการปล่อยสินเช่ืออย่างรัดกุมขึ้น 

การส�ารองสภาพคล่องกต้็องสูงขึน้ ซึง่เป็นสภาวะทีส่หกรณ์ต้องรับภาระ

ในส่วนทีส่�ารองสภาพคล่อง มต้ีนทนุสูงขึน้การหารายได้หรือการท�า

ก�าไรลดลง กน็บัเป็นความท้าทายของคณะกรรมการด�าเนนิการและ

ฝ่ายจัดการ จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ผ่านพ้นไปได้อย่างไร 

ให้สหกรณ์ฯ เรากลับมาเข้มแข็งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ก็ต้องให้

สมาชิกทุกท่านเข้าใจสภาพสถานการณ์ของสหกรณ์ฯ ในปัจจุบัน

ด้วยครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ

ต่อจากหน้า 3

ต่อจากหน้า 4

รับผิดชอบไม่เกนิทรัพย์มรดกทีไ่ด้รับตกทอด ก�าหนดค่าทนายความ 

50,000 บาท 

 ทนายความได้ย่ืนอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลแล้ว

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ในส่วนของจ�าเลยทั้ง15 คน 

ได ้ ย่ืนอุทธรณ์แล้ว และได ้แก ้อุทธรณ์ย่ืนต่อศาลแล้ว 

อยู ่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

 หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่า นายวถิ ีวงษ์เพ็ชร์ 

ได้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และศาลมีค�าพิพากษา

ให้เป็นบคุคลล้มละลายเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แจ้งให้ด�าเนนิการ

ยึดที่ดินของนายวิถี วงษ์เพ็ชร์ เพื่อขายทอดตลาด และทนาย

ได้ด�าเนินการยึดที่ดินไว้แล้ว รอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาด ให้รวมหนีต้ามค�าพิพากษาในคดนีีด้้วย

 - ศาลนัดฟังค�าพิพากษาหรือค�าส่ังอุทธรณ์ภาค 1 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.

 - ศาลเลื่อนนัดฟังค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอุทธรณ์ภาค 1 

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. เนื่องจากผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ยังไม่ส่งส�านวนมา

 - เมือ่วนัที ่29 สิงหาคม 2560 ศาลอทุธรณ์ได้มีพิพากษา

ยืนตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษา

ให้จ�าเลยทั้ง 15 ช�าระเงินให้โจทก์จ�านวน 5,000,000 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว 

นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจ�าเลยทั้ง 15 จะช�าระเสร็จ 

เนือ่งจากการก�าหนดค่าเสียหายศาลใช้ดลุพินจิของศาลในการตดัสิน

เร่ืองของความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนค่าธรรมเนียมศาล

และค่าทนายความเป็นพับ

       เร่ืองที่ 4 รายงานการเดนิทางไปตรวจสอบทีดิ่นต�าบลเปือ 

ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 ข้อมูลน�าเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั ชุดที ่ 58 ประจ�าปี  2560    

คร้ังที่ 11/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ.2560  

มมีตแิต่งตั้งคณะท�างาน ดังนี้ 1.นายวิทยา น้อยประเทศ

2.นายบงัเอญิ อ่ิมจติร  3.นายสงบ สนสนิ  4. นายไพบลูย์  ป่ินมงักร  

เดินทางไปดูที่ดินต�าบลเปือ  ต�าบลพระธาตุ  อ�าเภอเชียงกลาง  

จังหวดัน่าน โดยใช้รถตูส้�านกังานสหกรณ์ฯ พร้อม พนกังานขบัรถ 

นายจิตกร จันคง โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นไปตาม

ระเบียบสหกรณ์ฯ

 คณะท�างาน รายงานความคืบหน้า ขณะนี้ที่ดินยังคงมี

สภาพเดิม และไม่มีการบุกรุกหรือน�าทรัพย์สินของสหกรณ์ ฯ 

ไปหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

           พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ

ไม่ว่า จะมาในรูปแบบ
ค�าพูด แววตา ตัวหนังสือ

รอยยิ้ม หรือการสัมผัส 
ล้วนมี...ความหมาย... และ

 “ยิ่งใหญ่” เสมอ

ข้อคิด
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ถามมา
ตอบไป
 นายสงบ สนสิน  081-458-8057 

 สวัสดีครับท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากัด 

เมือ่ท่านอ่านบทความนีจ้บ ให้ลองถามตนเองว่า “สิง่ไหนทีส่�าคัญ 

แล้วได้ท�าสิ่งนั้นหรือยัง?”  “ใครที่เรารัก แล้วได้ท�าดีกับเขา

หรือยัง?”  ลองจินตนาการว่ามธีนาคารแห่งหนึง่ น�าเงินเข้าบญัชี

ให้คุณทกุเช้า เป็นจ�านวนเงิน 86,400 บาท แต่ไม่มกีารยกยอด

คงเหลือไปวนัรุ่งขึน้ ทกุส้ินวนัยอดเงินทีเ่หลืออยู่จะถกูลบจนหมด 

คุณจะท�าอย่างไร? แน่นอนที่สุดคุณต้องถอนมาใช้ทุกบาท

ทกุสตางค์ ใช่ไหม!!!  เราทกุคนกมี็ธนาคารอย่างนีเ้หมอืนกนั 

ธนาคารแห่งนีช่ื้อว่า “เวลา” มนัเข้าบญัชีให้คณุ 86,400 วนิาที    

ทุกคืนมันจะถูกล้างบัญชีเหลือศูนย์ มันไม่สะสมยอดคงเหลือ 

ไม่ให้เบกิเกนิบญัชี ถ้าคณุเสียโอกาสทีจ่ะใช้มันให้เกดิประโยชน์

ในระหว่างวัน ผลขาดทุนก็เป็นของคุณ ไม่สามารถถอยหลัง

กลับไปใช้ได้ ไม่มีการถอนของ “วันพรุ่งน้ี” มาใช้ได้ คณุต้องมชีีวติ

อยู่กับปัจจุบันด้วยยอดเงินฝากของวันนี้ ให้ลงทุนจากเงินฝาก

เหล่านีเ้พ่ือได้ผลตอบแทนกลับมาดทีีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ 

ความสุข และความส�าเร็จ นาฬิกาก�าลังเดนิไม่หยุด จงท�าวนันีใ้ห้

ดทีีสุ่ด และมคีณุค่าทีสุ่ด จงใช้เวลาทีม่ใีห้มคีณุค่า และจ�าไว้เสมอว่า 

“เวลา” จะไม่คอยใครแม้สักคนเดยีว เมือ่วานคอือดตี พรุ่งนียั้ง

ยากทีจ่ะอธิบาย ส่วนปัจจุบนัเป็นของขวญัทีเ่ราม ีเราจึงเรียกมนั

ว่า “Present”

 สุดท้ายนี้ผมขอตอบค�าถามดีๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ฯ 

ได้สอบถามกันเข้า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ทกุท่าน ดงันีค้รับ

ถาม1
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั สามารถเปิดเผยข้อมลู

ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้มากน้อยเพียงใด เม่ือมหีน่วยงานราชการ

สอบถามมาครับ

        1. เวบ็ไซต์ สอ.นบ. http://www.ntbcoop.soatsolution.com

         2. สมาชิกทียั่งไม่เคยลงทะเบยีน  ให้ท�าการลงทะเบยีนก่อน

            ถึงจะมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลสมาชิก โดยคลิกที่ “เข้าใช้งาน

           คร้ังแรก(ลงทะเบียน)” แล้วระบุข้อมูลส่วนตัวให้ครบ

           ทกุรายการ ดงันี้

ตอบ
        โดยปกตข้ิอมลูของสมาชิกจะเป็นสิทธิส่วนตวั เว้นแต่เจ้าตวัยินยอม 

อย่างเช่น การเปิดเผยข้อมลูกบัเครดติบโูร ดงันัน้ การให้ข้อมลูต้องให้

สมาชิกนัน้ๆ ยนิยอมครับ แต่หากหน่วยงานราชการนัน้ มกีฎหมายรองรับ 

ในการให้อ�านาจในการขอเอกสารใดๆ เช่น ต�ารวจ ในการออกหมายเรียก

เอกสาร หรือศาล หรืออัยการ ก็เป็นการกระท�าได้ ตามกฎหมาย

ให้อ�านาจครับ แต่หากขอปากเปล่า ไม่มีอ�านาจใดรองรับให้ขอได้ 

กอ็าจถกูฟ้องร้องได้ หากสมาชิกได้รับความเสียหายครับ

ถาม2
        ด้วยสมาชิกสหกรณ์ มีความต้องการจะเพ่ิมหุ้นรายเดือน

จากเดมิส่งอยู่ 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท ไม่ทราบว่าสหกรณ์ฯ 

จะรับเพ่ิมหุน้จ�านวนนีไ้ด้หรือไม่ และมหีลักเกณฑ์ วิธีการ ในการเพ่ิมหุน้ 

จะต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ
        สหกรณ์ฯ มกีารรับเพ่ิมหุน้ครับ และให้ท่านสมาชิกมากรอก

แบบฟอร์มได้ทีส่หกรณ์ฯ หรือสามารถตดิต่อกบั จนท.หุน้ได้โดยตรง

เลยครับ โทร.02 - 969- 8201-2 ต่อ 306 , 307 หรือ 085-336-0303

ตอบ
        ขณะนีท้างสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบงานเสริม website 

เช่ือมต่อฐานข้อมูล เพ่ือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยสมาชิกจะต้อง

ลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์ สอ.นบ. เพ่ือใช้สิทธิใ์นการเข้าถงึข้อมูลส่วนตวั 

ดงันี้       

ถาม3
        จะตรวจสอบรายละเอยีดการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้อย่างไร 

โดยไม่ต้องเข้ามาสอบถามทีส่หกรณ์ฯ และมขีัน้ตอนการท�าอย่างไรบ้างค่ะ

          ระบุเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก ตัวอย่าง 000123

         ระบหุมายเลขบตัรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ขดี(-)

          ไม่ต้องระบคุ�าน�าหน้าช่ือ

          ระบ ุวนั เดอืน ปีเกดิ ให้ถกูต้อง ตวัอย่าง วนั/เดอืน/ปี (01/01/2500)

             ก�าหนดรหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน 13 ตัวอักษร จะก�าหนด             

             ตวัเลขอย่างเดยีวหรือ ก�าหนดตวัอกัษรผสมกบัตวัเลขกไ็ด้ 

             (เพื่อใช้ในการ Login ครั้ง ๆ ไป)

         เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท�าการอนุมัติให้

         โดยอัตโนมัติ

อ่านต่อหน้า 11
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ตอบ
        ข้อมลูสมาชิก ณ 31 กรกฎาคม 2560 สมาชิกเข้าใหม่  จ�านวน 

2,210 ราย ลาออก จ�านวน 12 ราย เสียชีวติ จ�านวน 188 ราย  รวม 

จ�านวนสมาชิกประจ�าเดอืน กรกฎาคม 2560  จ�านวน  257,149  ราย  

อตัราค่าสงเคราะห์ต่อศพ (บาท) จ�านวน 2.334 บาท เงินสงเคราะห์

ทีท่ายาทจะได้รับ (บาท) จ�านวน 600,186  บาท (หลังจากหกั 4% แล้ว

ถงึจะเป็นยอดสุทธิทีท่ายาทจะได้รับต่อไป) 

 

ต่อจากหน้า 8

       *** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับ

จ�านวนสมาชกิคงเหลอื ณ ปัจจบุนั ***

หมายเหตุ  หากท่านมข้ีอสงสัยสามารถตดิต่อได้ที ่โทร. 089-914-7567  

นายวันชัย  ศรีเพ็ง เบอร์ 02-969-8201-2 ต่อ 132 และ 

Fax 02-9698841  ID line : 02-969-8841 

     เพ่ือการปฏบิตัทิีถ่กูต้องและเป็นประโยชน์กบัตวัท่านเอง 

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจ

ช�าระเงินโดยการโอนเข้าบญัชีตามเลขทีบ่ญัชี ดงันี้

     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสะพานพระนั่งเกล้า  

ช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ เลขทีบ่ญัชี 315-1-00001-4

     - ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบรีุช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบรีุ เลขทีบ่ญัชี 108-1-37285-0

     - ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรีช่ือบัญชี สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ เลขทีบ่ญัชี 140-0-35869-1

     - ธนาณัติมาที่สมาคมฯ เลขที่ 776  ถนนรัตนาธิเบศร์  

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบรีุ  จังหวดันนทบรีุ  11000

     เมือ่ท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐาน

การช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่

เบอร์ 02-969-8841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง ID lind : 02-969-8841 

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะได้รับ

ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงจากทางสมาคมฯ

     สมาชิกรายใดเสียชีวติลง หากมภีาระผกูพันทางการเงิน

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคมฌาปนกิจฯ 

จะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนที่สมาชิกได้ท�าธุระกรรม

ด้านการเงินไว้กบัสหกรณ์ฯ ส่วนทีเ่หลือทายาทน�าเอกสารมาแสดง

จึงรับเงินส่วนทีเ่หลือไปได้ 

     ปัจจุบนัสหกรณ์ฯ มีการเปล่ียนแปลงระบบการช�าระเงินใหม่ 

ทางสมาคมฌาปนกิจฯ จึงมีการยกเลิกการออกใบเสร็จเรียกเก็บ 

เพราะในใบเสร็จของสหกรณ์ฯ (มีรายช่ือผูเ้สียชีวติแนบไปพร้อมกบั

ใบเสร็จ) มียอดช�าระของสมาคมฯ แสดงบนใบเสร็จแล้ว จึงเรียนมา

เพ่ือสมาชิกทราบ 

     ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัสมาคมต่างๆ 

ดงันี้ 

     สมาชิกสสอค.และ สส.ชสอ. ทียั่งไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพ

ปี 2560  ถ้าเสียชีวติระหว่างนี ้ทางสมาคมฯ จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์

ศพให้ในทกุกรณี 

     ตดิต่อสอบถามข้อมลูได้ทีศ่นูย์ประสานงาน ณ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุช้ัน 2 โทร. 02-969-8841,02-9698201-2  ต่อ 221

ต่อจากหน้า 8

        3.  ส�าหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ลืมรหัสผ่าน 

ให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” แล้วท�าการระบุข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับ

ลงทะเบยีนคร้ังแรก หลังจากระบบตอบรับสามารถ Login ได้เลยครับ

ต่อจากหน้า 10

รายงานการติดตามหน้ีสนิประจ�าเดือนกรกฎาคม 2560

ลกูหน้ีช�าระหน้ีทัง้หมด จ�านวน 534 ราย ได้รับช�าระหน้ีเป็นเงิน        เป็นเงินจ�านวน         3,334,350.29   บาท

(สมาชกิทีม่มีติให้ออกจากสมาชกิและน�าหุน้ช�าระหน้ีจ�านวน 23 ราย    เป็นเงินจ�านวน         2,332,670.00   บาท

ได้รับช�าระจากบริษทั เทเวศน์ประกันภัย ฯ (ประกันผู้ค�า้) จ�านวน 2 ราย เป็นเงินจ�านวน          493,200.00  บาท

                             รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระหนี้จ�านวน      6,160,220.29  บาท

สรุปในการติดตามหน้ีสนิประจ�าเดือนกรกฎาคม 2560                   เป็นเงินจ�านวน        6,160,220.29   บาท

รายงานการติดตามหน้ีสนิประจ�าเดือนพฤศจกิายน 2559–กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน    56,023,099.48   บาท

                                                    รวมเป็นเงินทีไ่ด้รับช�าระหน้ีจ�านวน      56,023,099.48   บาท

พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ

ถาม4
        ผมเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก

ของชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ผมอยากทราบ

ข้อมลูสมาชิก ณ ส้ินเดอืนกรกฎาคม 2560 ครับ
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พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด  

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 58 ประจ�าปี 2560

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ ดร.ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี
กองบรรณาธิการ นายวิทยา         น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ       อิ่มจิตร
 นายสงบ           สนสิน
 นายวิวัฒน์        กองแกน
 นายโสภณ        บัวลอย
 นายธนสาร       รมยะพันธุ์
 นางพูลมาศ       ทับเกร็ด
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายสม จงถาวร
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง

สหกรณ์ครูนนท์
ชุดที่ 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบับประจ�ำเดือน กันยำยน 2560

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.soatsolution.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายธนสาร รมยะพันธุ์   

      089-890-9946

        การประชมุใหญ่วิสามญัและการประชุมสมัมนาผู้แทนสมาชกิ

ประจ�าป ี 2560 ระหว ่างวันที่  26 -27 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมโรงแรมชลพฤษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


