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 จากการติดตามสถานการณดานการเงินการคลัง

พบวา  สถาบนัการเงนิหลายแหงมแีนวโนมลดอตัราดอกเบีย้

แขงขันกันใหกู  สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  จึงได

ลดตนทุนดวยการงดซ้ือหุน  เวนแตการซ้ือหุนรายเดือน   

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการ 

นโยบายการเงนิ (กนง.)  ประกาศลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย

จาก 1.75% เปน 1.50% เพราะสภาพการเงินตึงตัว                

เงนิบาทแขง็คาเกินไป  กระตุนการลงทนุใหเกดิสภาพคลอง  

เนนการลดดอกเบ้ียตามตลาดเงินตางชาติ นับวาเปนผลดี

ตอการบริหารสหกรณในภาพรวม เพราะสหกรณของเรา    

ยังตองใชเงินภายนอกมาใหสมาชิกกู

 การไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับหลาย ๆ สหกรณมี 

ความเห็นตรงกันวาอนาคตการบริหารเงินทุนที่เหลือมาก
เกินไปจะทํากําไรไดยาก จึงตองจํากัดหุนและเงินฝากให

เหมาะสม  กฎหมายหลกัเกณฑเกีย่วกบัการปลอยกูใหสมาชกิ
ไดนอย  ตองรอบคอบระมัดระวังเงินเหลือพอหักชําระหนี้

 ชวงเดือนกนัยายน สหกรณกาํหนดออกไปพบสมาชิก
ทั้ง 8 อําเภอ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ตัวแทนสมาชิกทุกหนวยงาน ตัวแทนขาราชการบํานาญ        

มากาํหนดเปนแผนบรหิารจดัการของสหกรณประจาํป 2563 

ผูสนใจเขารวมสอบถามจากสหกรณและคณะกรรมการ

 สหกรณไดกาํหนดใหมกีารประชุมใหญสามญัประจํา

ป ในวันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ผลประกอบการ ในปนีค้าดหมาย

วา  นาจะใกลเคียงกับปที่ผานมา
 ขอบคุณสมา ชิกทุ กท  าน ท่ีติ ดตามวารสาร

ประชาสัมพันธ  ชวยกันเสนอแนะ ชวยกันพัฒนาสหกรณ

ของเราใหกาวหนาตอไป

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด 
ทุกทานครับ



3วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

สมาชิกที่ศึกษาดูงาน  จํานวน  72 คน
1. สมาชิกบํานาญแตละอําเภอ  จํานวน  40 คน

2. คณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  15 คน

3. กรรมการควบคุมภายใน  จํานวน   5 คน
4. ผูตรวจสอบกิจการ   จํานวน    3 คน
5. ที่ปรึกษา    จํานวน    1 คน

6. เจาหนาท่ีสหกรณ   จํานวน    8 คน

สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้
 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 1. เวลา 06.00 - 10.00 น. ในระหวางการเดินทางจากชัยนาท            

สูราชบรุ ีผูจดัการและรองผูจดัการไดพดูคยุกับสมาชกิ ดงันี ้หลกัประกนั
เงินกู  ความมั่นคงของสหกรณ สมาชิกผิดนัดชําระหนี้ การเตรียม                     
ความพรอมรองรับ พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2562 เงินเดือนคงเหลือรอยละ 

30 สงชาํระ 150 งวด ชาํระหมดภายในอายุ 75 ป พดูคุย ตอบขอซักถาม
กับสมาชิก และแจกของรางวัลกับสมาชิกที่มีขอซักถาม

โครงการการประชุมสัมมนาสมาชิกบํานาญ
และศึกษาดูงานสหกรณตนแบบ

สหกรณออมทรัพยครรูาชบุรี จํากัด
วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562

 2. เวลา 10.00 - 12.30 น. ประธานและผูจดัการสหกรณออมทรพัย
ครรูาชบรุ ีจาํกดั  แลกเปลีย่นความรูเกีย่วกบัการบรหิารงานของสหกรณฯ 
และปญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณฯ
 3. เวลา 14.00 - 17.00 น. ผูจัดการและรองผูจัดการสหกรณ          
ออมทรัพยครชูยันาท จาํกดั  นาํเสนอเก่ียวกบัการบริหารจัดการสหกรณ
จากอดตีถงึปจจบุนั ของสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั และสมาชกิ

 วันที่ 10 สิงหาคม 2562
 1. เวลา 08.30 - 09.30 น. ชาญชยั ดาํคาํ และนายธนศกัดิ ์บษุบกแกว  
ใหความรูเกีย่วกบัระบบเครอืขายของสหกรณฯ ผานมอืถอืแอพพลเิคชัน่ 
การเขาดูขอมูลของสมาชิกและชองทางการประชาสัมพันธขาวสารของ
สหกรณฯ
 2.  เวลา 09.30 - 10.30 น. ผูจัดการและรองผูจัดการสรุปเกี่ยวกับ
การระดมความคิดและขอเสนอจากสมาชิก ดังนี้
  1) 300 งวด -> 150 งวด  (ปฏิบัติตามกฎหมาย)

   -  ใหผูกูใหม  150 งวด

   -  ผูกูเกาคอย ๆ ลดตามกําลัง 

   -  ลดประเภทและวงเงินกู

   -  พิจารณาความสามารถการชําระเงินของผูกู

   -  ดูความสามารถของผูคํ้าประกัน

   - นําเงินปนผลมาชําระหนี้

   -  ใหความรูสมาชิกวางแผนและวินัยทางการเงิน

  2) สัดสวนหนี้สินรายเดือนตอรายไดรายเดือน

       (ปฏิบัติตามกฎหมาย)

   -  สมาชิกใหมดําเนินการทันที

   - สมาชิกเกาทยอยปรับลดลง

   -  สงเสริมการหารายไดพิเศษใหกับสมาชิก
   - พิจารณาการกูเงินตามความจําเปนจริง ๆ

   - ใหความรูสมาชิก

  3) หลักประกันเงินกู
   -  เพิ่มหลักคํ้าประกันเงินกูจากเดิม 3 คน เปน 5 คน  หรือ
ใหทายาทผูรับผลประโยชนรวมค้ําประกัน หรือ ทําประกัน

   -  กําหนดอายุผูคํ้าประกนัไมควรเกิน  75 ป

   - ใชหลักทรัพยรวมกับบุคคลค้ําประกัน

  4) อายุการเปนสมาชิกกับวงเงินกู
   -  ตองกําหนดอายุการเปนสมาชิกในการกูเงิน
   -  การใหกูควรพิจารณากําหนดเพดานเงินเดือน

   - จะกูใหมตองสงแลว  6 งวด  ถาตํ่ากวานี้ไมควรใหกูซํ้า

   -  ถาวงเงินกู 1 ลานบาทขึ้นไป ควรใหสมาชิกสงหุนมาแลว 
    ไมตํ่ากวา 12 งวด
   -  ใหดูทั้งอายุการเปนสมาชิกและอายุผูกูประกอบดวย

 3. เวลา 10.30 - 11.30 น. นายสมควร ทองฤทธิ ์ประธานกรรมการ 
ไดพูดคุยกับสมาชิกและตอบขอซักถามเพิ่มเติม พรอมกลาวปดการ   

สัมมนาฯ ครั้งนี้
 4. เวลา 11.30 น. ถายรูปรวมกัน และเดินทางกลับ
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 การบริหารงานสหกรณฯ  ในปบัญชี 2562 ผานมาแลว 10 เดือน  ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามที่สหกรณไดรายงานใหสมาชิก
ทราบเปนระยะ ๆ  ในรูปแบบตาง ๆ  รวมทั้งการวิเคราะหแนวโนมผลการดําเนินงานที่จะสิ้นปบัญชี  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วาจะมี
ทิศทางเปนอยางไร  โดยในชวงที่ผานมามีหลายประการที่สมาชิกไดมีคําถามเขาไป  พอสรุปไดดังนี้
 ขอสงสัย.....ทําไมสหกรณงดการซื้อหุนเพิ่มของสหกรณ
 คลายสงสัย.....“หุน” เปนทนุภายในของสหกรณทีม่ัน่คงเพราะสมาชกิจะถอนไมได  นอกจากลาออกจากการเปนสมาชกิ
หรือถูกใหพนสมาชิกภาพของสหกรณ  จึงถือวามีความม่ันคงสูง  แตอีกมุมหนึ่งนั้น  “หุน” จะมีตนทุนสูงท่ีจะออกมาในรูปแบบของ 
“เงินปนผล” โดยเฉลี่ยแลวจะไมตํ่ากวารอยละ 5
 สาเหตุที่สหกรณฯ งดซื้อหุนเพิ่มเปนพิเศษ  เนื่องจากอัตราการเติบโตของหุนปจจุบันมีแนวโนมสูงข้ึน  แตในขณะเดียวกัน  
“รายได”  ของสหกรณฯ  อยูในระดับคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย  ไม “สมดุล” กัน  คณะกรรมการจึงมีมาตรการงดซ้ือหุนเพิ่ม  แต
ยังคงรับเงินคาหุนเปนรายเดือนจากการหักของตนสังกัดตามปกติ

 ขอสงสัย.....ถาสหกรณเปดใหซื้อหุนพิเศษเพิ่มไดเชนปที่ผานมา  จะสงผลอยางไรกับสหกรณ
 คลายสงสัย.....ถาสหกรณไมงดซื้อหุนเพิ่มเปนพิเศษ  ก็จะทําใหจํานวนหุนเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับรายไดของสหกรณ
เพิ่มไมสมดุลกัน  ผลที่เกิดขึ้นคือเงินปนผลที่สมาชิกไดรับจะนอยลง  เพราะตัวหารเพ่ิมขึ้นถามวาทําไดไหม...ตองตอบวา...ทําได  ถา
สมาชิกยอมรับไดและไมยึดติดกับเงินปนผลที่อาจจะไดนอยกวารอยละ 5 บาท  โดยปลอยใหเปนไปตามผลประกอบการแตละป
  
 ขอสงสัย.....เมื่อสหกรณงดรับซื้อหุนเพิ่มพิเศษแลว  เงินทุนภายในของสหกรณที่มั่นคงจะลดการเติบโต  แลวสหกรณมี
วิธีการเพิ่มทุนไดอยางไร
 คลายสงสัย.....การงดรับซื้อหุนเพิ่มพิเศษ  เปนมาตรการท่ีใชในระยะหนึ่งเทานั้น  อนาคตอาจจะเปดรับซ้ือไดอีก  โดย
มาตรการทีค่ณะกรรมการหาทางเพิม่ทนุมาทดแทนการงดรบัซือ้หุนเพิม่พเิศษขณะนีค้อื  การรณรงคเปดรบัเงนิฝากจากสมาชกิ  ทาํให
สหกรณมีตนทุนการบริหารจัดการต่ํากวา  “หุน”  ซึ่งจะทําใหกําไรเมื่อสิ้นปกลับคืนไปถึงสมาชิกไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม  จึงขอ
เชิญชวนสมาชิกไดฝากเงินกบัสหกรณ  เพราะดอกเบ้ียสูงกวาสถาบันการเงินอื่น

 ขอสงสัย.....สหกรณประกาศใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  เปนสิ่งท่ีดีแตสงสัยวาทําไมปนี้  สําหรับทุนระดับปริญญาตรี  

จึงใหกับบุตรสมาชิกที่ศึกษาอยูชั้นปที่ 2  ไมเปนปที่ 4  แลวสมาชิกท่ีมีบุตรเรียนป 3 หรือป 4 จะไดรับหรือไม

 คลายสงสัย.....สาเหตทุีค่ณะกรรมการกําหนดระดบัปรญิญาตรเีปนปที ่2  แทนของเดมิปที ่4 นัน้  กม็าจากการวิเคราะห

ปญหาปที่ผาน ๆ มา  มีบางทานบุตรจบภายใน 3 ปบาง  บางทานศึกษาถึงปที่ 5 บาง  ทําใหไมไดรับทุน  และท่ีสําคัญคณะกรรมการ

มีเจตนาจะใหกับบุตรสมาชิกทุกคนอยูแลว  โดยในระดับหนึ่ง  จะไดรับสิทธิ์เพียง  1 ครั้ง  ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา  ป 2  เหมาะสม

ที่สุดและเปนปแรกที่ประกาศใช  ดังนั้น บุตรสมาชิกทานใดที่อยูปที่ 3 หรือ ปที่ 4 นี้ก็จะไดรับสิทธิเชนเดียวกัน

 ขอสงสัย.....ตามท่ีสหกรณประกาศใหสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น  สหกรณจะมี

การยกเวนใหกบัสมาชกิทีข่อไมทนัตามกาํหนด  เหมือนปทีผ่านมาอกีหรอืไม  ถามกีไ็มควรกาํหนดวนัยืน่ขอ  ควรปลอยใหขอไดตลอดป 

เมื่อมีกฎกติกาแลวก็ควรยึดไว  สหกรณแจงใหสมาชิกทราบหลายชองทาง  ควรเปนหนาที่ของสมาชิกท่ีตองสนใจสิทธขิองตัวเอง
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 คลายสงสัย.....ขอบคุณมากครับ  จะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในขอคิดเห็นของทานสมาชิกตอไป

 ขอสงสัย.....จากฉบับที่แลว  สหกรณประชาสัมพันธเก่ียวกับการที่สมาชิกสงเงินเอง  เวลาจะกูตองฝากเงินไวที่สหกรณ
ลวงหนา 2 เดือน  ถือวาเปนการปฏิบัติที่ดีมากของคณะกรรมการ  เพื่อปองกันความเสี่ยงสมาชิกผิดนัดชําระหนี้นั้น  มีขอสงสัยวา  
ถาสมาชิกที่กูไปแลวไมสงชําระหนี้  สหกรณก็นําเงินฝาก 2 เดือน  มาชําระหนี้แทนเมื่อเงินฝากหมดแลว  สมาชิกไมนําเงินมากฝาก 
ใหครบตามเดิม  สหกรณจะทําอยางไร
 คลายสงสัย.....มเีหตุการณทีส่งสยัเกิดขึน้แลว  โดยสมาชิกรูเงือ่นไขกอนกู  แตพอไดรบัเงินกูไปแลว  กลบัไมยอมทําตาม
เงื่อนไข  โดยอางวาเปนเงินของตนเอง  ใหเอาไปชําระหนี้กอน  จนหมดก็ไมยอมไปฝากทดแทนซ่ึงถือวาเปนการผิดเงื่อนไข  เพราะถา
กอนกูสมาชิกไมยอมรับเง่ือนไขนี้คณะกรรมการก็ไมอนุมัติใหกู  ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติสําหรับสมาชิกทานดังกลาวไวแลวคือ           
ไมอนุมัติใหกูเงินของสหกรณทุกประเภทอีกตอไป

 ขอสงสัย.....สมาชิกสังกัด......ทานหนึ่งถูกสหกรณมีหนังสือแจงเตือนไปยังผูกูและผูคํ้าประกัน  วาเปนผูผิดนัดชําระหนี้           
4 เดือน  ทําใหเสียสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนใน  4 เดือนนั้น  เปนเพราะอะไร  ทั้งท่ีเคยหักไดและมีเงินเดือนมากพอจะหักให                
สหกรณได
 คลายสงสัย.....สหกรณไดประสานกับสมาชิกและเจาหนาท่ีการเงินของหนวยน้ันแลว  ทราบขอมลูวา  สมาชิกมเีงนิเดอืน
พอหักชาํระหน้ีใหกบัสหกรณตามสัญญาและสมาชิกชาํระไดมาตามลําดบั  แตตอมาสมาชิกเพ่ิงทราบวาตนสงักัดหกัเงินชาํระหน้ีสหกรณ
ไมไดครบตามหนังสือเรียกเก็บ  อันเนื่องมาจากสมาชิกผูกูมีภาระตองชําระหนี้ใหกับธนาคาร  ซึ่งปกติแลวสมาชิกจะนําเงินไปชําระให
ธนาคารเองมาตลอด  โดยสมาชิกไมไดไปทําหนังสือยินยอมใหตนสังกัดชําระหนี้ธนาคารกอนสหกรณ  และเม่ือประสานกับเจาหนาที่
การเงินของหนวยน้ันไดรับคําชี้แจงวา  “ตองหักเงินใหธนาคารกอนสหกรณเพราะธนาคารจะติดตามหนี้ยากกวาสหกรณ”
    ในกรณีนี้ถือวาเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1  ซึ่งตองหักใหกบัสหกรณ
กอนธนาคาร  ทั้งนี้สหกรณจะไดประสานขอความรวมมือกับ หนวยนั้น  เพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหกับสมาชิกและสหกรณตอไป 
หากไมดําเนินการสหกรณก็คงตองมีมาตรการตอไป

 ขอสงสัย.....ในกรณีหนวยงานตนสังกัดไมหักเงินของสมาชิกใหกับสหกรณ  หรือไมหักเงินใหกอนธนาคาร  สหกรณจะมี
มาตรการหรือวิธีแกปญหาอยางไร
 คลายสงสัย.....กรณีที่หนวยงานตนสังกัดไมดําเนินการหักเงินของสมาชิกสงใหกับสหกรณ  เปนการไมปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1  เคยมีมาแลวซึ่งสหกรณมีวิธีดําเนินการแกปญหาในแตละหนวยงาน  เชน
 -  ทําหนังสือชี้แจงและขอความรวมมือดําเนินการตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1
 -  งดรับบุคลากรของหนวยงานนั้น  เขาเปนสมาชิกใหมของสหกรณ
 -  งดใหเงินกูกับสมาชิกที่สังกัดหนวยงานน้ันเปนตน
 การดําเนินการของสหกรณเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1  เพื่อลดความเส่ียงของการผิดนัดชําระหนี้
ของสมาชิก  เน่ืองจากจะมีผลกับการบริหารจดัการของสหกรณในภาพรวม  แตถาเปนกรณสีมาชิกไปทาํขอตกลงยนิยอมใหหนวยงาน
ตนสังกัดหักเงินใหกับธนาคาร  หรือรายการอ่ืนกอนสหกรณ  ก็จะเปนเรื่องเฉพาะตัวของสมาชิก  ซึ่งสหกรณจะแจงเตือนหรือเรียกคืน
เงินกู  หรือสุดทายอาจจะถึงใหพนสมาชิกภาพของสหกรณได

 ขอสงสัย.....สมาชิกผูคํ้าประกันไดรับหมายศาลถูกสหกรณฟองทั้งผูกูและผูคํ้าประกัน  อยากทราบวาจะตองดําเนินการ
อยางไร
 คลายสงสัย.....การที่สหกรณจะฟองผูกูและผูคํ้าประกันไดตองเปนข้ันตอนสุดทาย  หลังจากสหกรณดําเนินการเจรจา
หาแนวทางออกกับผูกูและผูคํ้าประกันแลวแตไมบังเกิดผล  โดยสหกรณมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
  1. ทาํหนังสอืแจงเตือนผูกูและผูคํา้ประกันตามขอบงัคบัอยางนอย 2 ครัง้  ในข้ันตอนน้ีผูกูและผูคํา้ประกันควรท่ีจะเขาไป
ปรึกษาหาทางออกกับสหกรณ
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 2. ถาผูกูและผูคํ้าประกันไมดําเนินการแกปญหา  สหกรณจะมอบใหทนายความทําหนังสือแจงเตือนอีกครั้ง
 3. คณะกรรมการมีมติใหผูกูพนสมาชิกภาพ  นําหุนชําระหนี้
 4. ภาระหนี้ที่เหลือ  สหกรณดําเนินการฟองผูกูและผูคํ้าประกัน
 5. ศาลจะนัดไกลเกลี่ยระหวางสหกรณกับผูกูและผูคํ้าประกัน  ถาตกลงเปนที่ยินยอมของทั้งสองฝาย  ศาลจะมีคําพิพากษา
ทํายอม ใหดําเนินการตามท่ีตกลงกันได
 6. ถาตกลงกันไมได ก็จะเขาสูกระบวนการของศาลจนถึงศาลมีคําพิพากษา
 7. การดําเนินการตามคําพิพากษาของศาล  ในกรณีใหผูกูและผูคํ้าประกันชําระหนี้แลว  จะดําเนินการกับผูกูจนถึงที่สุด  ซึ่ง
ก็คือการยึดอายัดทรัพยสินของผูกูขายทอดตลาดชําระหนี้ ถาหมดภาระหนี้ก็ถือเปนอันยุติ  แตถาภาระหนี้ยังไมหมด  ก็จะตกไปถึง
ความรับผิดชอบของผูคํ้าประกัน
 ดังนั้นในฐานะผูคํ้าประกันก็ตองรับผิดชอบอยูแลว  เพียงแตจะรับผิดชอบอยางไรเม่ือใดเทานั้น  ดังนั้น  ผูคํ้าประกันสมควร
จะตองไปตามที่ศาลฟองทุกครั้ง

 ขอสงสัย.....ผูกูถูกใหพนสมาชิกภาพแลวจะถูกสหกรณฟอง  แตในฐานะผูคํ้าประกันไมตองการใหถูกฟองจะทําอยางไร  
และสหกรณมีแนวทางชวยเหลือผูคํ้าประกันอยางไรบาง

คลายสงสัย.....การเจรจาหาทางออกท่ีดีที่สุด  สามารถทําไดทุกข้ันตอนตั้งแตกอนฟอง ระหวางฟอง หรือหลังฟอง              
ในการที่ผูคํ้าประกันไมตองการถูกฟองก็สามารถทําได  เมื่อสมาชิกผูคํ้าประกันยินยอมชําระหนี้แทนผูกู  ซึ่งสหกรณก็จะฟองเพียงผูกู
และผูคํ้าประกันที่ไมยอมรับชําระหนี้แทน  เชน  นาย ก. ผูกูคางชําระหนี้ 1,800,000 บาท  ผูคํ้า 3 คน ไดแก นาย ข. , นาย ค. และ 
นาง ง. ถาจะยอมรับภาระหนี้กอนฟองก็จะตองรับชําระหนี้แทนคนละ 600,000 บาท   พรอมดอกเบ้ียจนถึงวันที่ชําระแทน  ซึ่งมี ขอดี 
- ขอเสีย ดังนี้

ขอเสีย
 สมาชิกตองรับภาระหน้ีที่ตนเองไมไดกอ  ตองมีรายจายเพิ่มขึ้น

ขอดี
 -  ไมถูกฟอง  โดยสหกรณจะฟองเฉพาะผูกูและผูคํ้าประกันที่ตองการดําเนินการตามกระบวนการของศาล
 -  ลดภาระดอกเบ้ีย  ระหวางดําเนินคดี
 -  ทรงไวซึ่งสิทธิการฟองไลเบี้ยจากผูกู
 สาํหรับการดแูลชวยเหลอืของสหกรณกบัผูคํา้ประกนัท่ีตองรบัภาระชาํระหนีแ้ทนผูกูนัน้  สหกรณจะใหกูเงนิของสหกรณโดย
คิดดอกเบี้ย  5.75 บาท  เทากับสมาชิกทุกคนทั่วไป  แตเมื่อสิ้นปบัญชีสหกรณจะคืนดอกเบี้ยที่จายใหกับสมาชิกรอยละ 4.75 บาท  
จึงเทากับวา  สมาชิกกูแลวเสียดอกเบี้ยเพียงรอยละ 1 บาท เทานั้น
 สวนสมาชิกผูคํ้าประกันที่ตองสงชําระหนี้แทนผูกูนั้น  บางรายมีภาระกับสหกรณมากอยูแลว  เกรงวาจะกูไมไดนั้น  ขอเรียน
วาคณะกรรมการจะพิจารณาเปนรายกรณีเปนพิเศษ  โดยหาทางใหกูไดและมีเงินรายเดือนเหลือตามสมควร

ขอสงสยั.....จากฉบบัทีแ่ลว  สหกรณลงเกีย่วกบัการปลอมลายมอืชือ่  ซึง่มผีลกบัสหกรณและสมาชกิมาก  แตถาเปนกรณี
สมาชิกเซ็นชื่อดวยตนเอง  แตตั้งใจเซ็นตไมเหมือนจะทําอยางไร
 คลายสงสัย.....คณะกรรมการมีการพูดคุยกันแลว เพราะถาเกิดขึ้นจริงจะมีผลในการฟอง อาจทําใหสหกรณเสียหายได  
จึงมีมติใหใชวิธีปองกันโดย
 1. ผูกู ผูคํ้า และคูสมรส ไปเซ็นตรับรองตอหนาเจาหนาที่ที่สหกรณ  ซึ่งกรณีนี้เจาหนาที่จะเปนผูรับผิดชอบในฐานะพยาน
 2. ถาไมสะดวก  ผูกูตองใหผูคํ้าประกันและคูสมรสไปเซ็นตตอหนากรรมการทานใดทานหนึ่ง  โดยกรรมการทานนั้นจะเปน
ผูรับผิดชอบในฐานะพยาน
 อาจจะยุงยากกับสมาชิกบาง  แตทุกฝายสบายใจและลดความเส่ียงกับสหกรณได
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การประชุมครั้งที่ 10/2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 ในเดอืนสงิหาคม 2562 ฝายจดัการไดนาํเสนอขอมลูฐานะ

การเงินตาง ๆ ของสหกรณเชิงวิเคราะหเพื่อใหคณะกรรมการ  

ไดรับทราบขอมูลในภาพรวมไดงายข้ึน ซึ่งคณะกรรมการไดใช

เปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจ การบริหารจัดการเปนไป

อยางมีประสิทธภิาพ คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 59 ไดบริหาร

กิจการในป 2562 มาเปนเวลา 9 เดือน ผลประกอบการมีกําไร

จํานวน 171,904,461.06 บาท เปรียบเทียบกับปที่แลวมีกําไร 

160,154,44.85 บาท และคาดวาในวนัสิน้ปบญัชี 2562 สหกรณ

จะมกีาํไรประมาณ 190,323,725.08 บาท ซึง่ในป 2561 สหกรณ

มีกําไรจํานวน 189,478,446.27 บาท 

1. การพิจารณาใหสมาชิกกูเงินกับสหกรณในเดือน 
กรกฎาคม  2562 สมาชิกกูเงินประเภทตาง ๆ ดังนี้

2.  การรายงานผลการทําธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ 
กับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตาม

กฎหมายกําหนดใหสหกรณรายงานขอมูลการ ทําธุรกรรมของ

สมาชิก 3 ประเภทในแตละเดือนไดแก

  2.1 ธุรกรรมที่ใชเงินสด วงเงินตั้งแต 2 ลานบาท          

ขึ้นไป

  2.2  ธุรกรรมท่ีใชทรัพยสิน วงเงินตั้งแต 5 ลานบาท

ขึ้นไป

  2.3  ธรุกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั ไมไดกาํหนดวงเงนิ

ในเดือนนี้ของสหกรณไมมีการทําธุรกรรม

3. การพิจารณาใหกูเงินกรณีพิเศษอนุมัติใหกู 4 ราย 

โดยมีเง่ือนไขตองนําเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนชําระหนี้กับ

สหกรณบางสวนในวันสิ้นปบัญชี

4. อนมุตัใิหสมาชกิกูเงินเพือ่ปรับโครงสรางหนี ้ 1 ราย 

เพ่ือใหสมาชิกสามารถชําระหน้ีกบัสหกรณได ไมตองหาเงินจาก

ภายนอกมาชําระหนี้เพิ่ม โดยสมาชิกตองยินยอมใหสหกรณหัก

เงินปนผล เฉลี่ยคืน ในแตละปมาชําระหน้ีชดเชยสวนที่ลดลงไป

รายเดือนเพื่อใหหนี้ลดลงไดเร็วขึ้นและมีเง่ือนไขคือ ตองไมไป 

กอหนีเ้พิม่ทัง้ภายในสหกรณและภายนอกสหกรณ หากผิดเง่ือนไข

ตองถูกเรียกเงินคืนทั้งจํานวน

5. การเรียกเก็บเงินสมาชิก ณ ที่จาย มีสมาชิกที่ไม
สามารถเรียกเก็บ ณ ที่จายได ในรอบป 2562 ดังนี้

 สมาชิกที่ไมสามารถสงชําระหน้ีกับสหกรณไดตามปกติ

สาเหตุเนื่องจาก

  5.1 เปนสมาชิกที่กู เงินใหม สหกรณเรียกเก็บเงิน         

ในเดือนแรกจํานวนวันจะมากกวา 31 วัน (นับจากวันที่สมาชิก
กูยืมถึงวันที่คํานวณใบเสร็จ) ทําใหเงินไมพอหัก

  5.2 สมาชิกที่โอนยายไปตางจังหวัด แลวยังดําเนิน

การโอนยายไมเสร็จส้ินภายในเวลา 60 วัน

  5.3 เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการแลวไมมีเงิน

วิทยฐานะ ทําใหเงินเดือนบํานาญไมพอหักชําระหนี้
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  5.4 สมาชิกมีหน้ีหลายทาง เมื่อกูเงินกูสหกรณแลว

ยังไปกูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น เชน บําเหน็จตกทอด

  5.5 ในการเรียกเก็บเงินประจําเดือนกรกฎาคม 2562 

จํานวนวันที่คิดดอกเบี้ยจํานวน 33 วัน 

  สมาชกิทีผ่ดินดัชาํระหนีจ้ะมผีลตอกาํไรสทุธสิิน้ปบญัชี  

ทําใหกําไรลดลง

6. ลําดับการชําระหน้ีรายเดือนกรณีสมาชิกเงินเดือน
ไมพอหักชําระหน้ีกับสหกรณ
  คณะกรรมการไดมีมติกรณีการคืนใบเสร็จสมาชิก             

ที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินชําระหน้ีรายเดือนไดโดยสหกรณ            

จะดําเนินการชําระหนี้ที่เรียกเก็บไดบางสวนดังนี้

  6.1  กรณีหักเงินไมไดทั้งจํานวนที่แจงไป สหกรณ        

จะทําการคืนยอด ดอกเบ้ีย เงินตน เงินคาหุน ทั้งหมด ยกเงิน

เงินฝากออมทรัพยรายเดือน

  6.2 กรณีหักเก็บเงินไดบางสวน สหกรณจะทําการ

หักเก็บเงินที่ไดตามลําดับกอนหลัง ดังนี้

   (1)  ดอกเบ้ียเงินกูทัง้หมดตามลําดบัสญัญาเงินกู

   (2)  ทุนเรือนหุน

   (3) เงินตน ตามลําดับเงินกูที่ไมมีหลักประกัน

กอน ดังนี้

    3.1) สัญญาเงินกูประกันตาง ๆ (พช.)

    3.2)  สัญญาเงินกูฉุกเฉิน ATM

    3.3)  สัญญาเงินกูฉุกเฉิน
   (4) เงินตนสัญญาเงินกูพิเศษ

   (5)  เงนิตน ตามลาํดบัสญัญาเงินกูทีม่หีลกัประกัน
นอยท่ีสุด

    5.1) สัญญาเงินกูสวัสดิการตาง ๆ (เงินกู

พัฒนาชีวิต ป. เงินกูชําระหนี้ กบข. เงินกูเพื่อการศึกษา ษ.          

เงินกูเพื่อทัศนศึกษา ศ เงินกูคอมพิวเตอร ค)
    5.2)  สัญญาเงินกูชําระหนี้แทนผูกู (ชก.)

    5.3)  สัญญาเงินกูสามัญ (ส.)

    5.4)  สัญญาเงินกูชําระหนี้สถาบันการเงิน
อื่น ช.

7.  รายงานสถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห
สมาชิกสหกรณ ตามท่ีสหกรณไดจดัสรรงบประมาณประจําป 
2562 ไวจาํนวน 10,000,000 บาท และจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํ

ป 2561 จาํนวน 2,000,000 บาท สถานภาพเงนิกองทนุคงเหลอื

ดังนี้

 8. การพิจารณาสมาชิกกู เงินกับสหกรณแลวปลอม             

ลายมือชื่อผูบังคับบัญชา ผูคํ้าประกัน และสมาชิกที่เปนพยาน 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาสมาชิกทีกู่เงนิกบัสหกรณแลว

ปลอมลายมือชื่อไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา ผูคํ้าประกัน หรือ

พยาน ถือวาสมาชิกไดปฏิบัติไมเปนไปตามขอบังคับสหกรณ

หมวด 5 ขอ 33. คณุสมบตัขิองสมาชกิ (4) เปนผูมคีวามประพฤติ

และนสิยัดงีาม กรณสีมาชกิปฏบิตัเิชนนี ้คณะกรรมการพจิารณา

แลวเห็นควรไมอนุมัติใหสมาชิกที่มีพฤติกรรมดังกลาวกูเงินกับ

สหกรณ โดยงดการใหกูเงินทุกกรณีเปนเวลา 1 ป ถามีความ

ประสงคจะกูเงินตองพิจารณาดูพฤติกรรมของสมาชิกใหม

 9.  การขอคงสมาชิกภาพเปนสมาชิกสหกรณตามขอบังคับ

สหกรณ พ.ศ. 2557 ขอ 47. กําหนดวาสมาชิกที่โอนหรือยาย

หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด ตาม         

ขอ 33 (3) โดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจากสหกรณใหถือวา

คงเปนสมาชกิอยูและจะงดชาํระคาหุนไดกต็อเมือ่มหีนีส้นิไมเกิน

คาหุน โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งใน
เดือนกรกฎาคม 2562  มีสมาชิกไดลาออกจากการเปนครูและ

มีความประสงคขอคงสภาพการเปนสมาชิกสหกรณโดยสมาชิก
มแีตทนุเรอืนหุน ไมมหีนี ้คณะกรรมการดาํเนนิการพจิารณาแลว

เห็นควรใหคงสมาชิกภาพไดซึ่งเปนไปตามขอบังคับสหกรณ         

ขอ 47 จํานวน  ราย

      10. พจิารณาใหสมาชกิพนสมาชกิภาพจากการเปนสมาชกิ
สหกรณ 2 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามขอบังคับสหกรณ

ขอ 45. การใหออกจากสหกรณ (5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี              

ไมวาตนเงนิหรือดอกเบีย้ติดตอกนัเปนเวลาถงึสองงวด หรอืผดินดั

การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูราย 

หนึ่ง ๆ  และใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
พ.ศ. 2559 หมวด 10 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน

เงินกู ขอ 41. ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวากรณี

ใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบ้ียทันที

โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไวและใหคณะกรรมการ           

ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
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      11. พิจารณาเงินทุนสาธารณประโยชนใหกับหนวยงาน

ตาง ๆ ดังน้ี

       (1)  เพื่อสังคมและชุมชน

  (2) หนวยงานตามท่ีไดจัดสรรไว

      12. กาํหนดการประชุมทาํแผนปฏิบตักิาร ประจําป 2563 

ตามอําเภอตาง ๆ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ดังนี้

สมาชิกที่รวมทําแผนในแตละอําเภอประกอบดวยตัวแทน
1. โรงเรียน/หนวยงานละ 1 คน

2. ตัวแทนที่คณะกรรมการพิจารณาเลือกอําเภอละ 10 คน
3. ตัวแทนขาราชการบํานาญ อําเภอละ 10 คน

4. สหกรณจายเบี้ยเลี้ยงผูเขาประชุมทําแผน 500 บาท/คน 

   พรอมอาหารวางและอาหารกลางวัน

 คณะผูกอการจัดตั้ง สฌ.สค. จํานวน 18 คน การประชุม          
ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติ ดังนี้
 1.  อนุมัติรับสมาชิก จํานวน 116 รายแลว จึงขอใหสมาชิก
ทัง้ 116 ราย ทีย่ืน่ใบสมคัรไวแลวไปจายเงนิ ดงันี ้เบ้ียประกนั จาํนวน  
2,000 บาท  คาสมัคร 100 บาท  คาธรรมเนียม 50 บาท  ไดที่
สหกรณ ตั้งแตปดนี้เปนตนไป  โดยสมาชิกที่จายเงินแลวจะมีผลเปน
สมาชิกโดยสมบูรณ
วิธีการจายเงิน 1. จายเงินไดที่สหกรณ 2. โอนเงินเขาบัญชี
 1) ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 106-1-20455-3
 2) ธนาคารออมสิน เลขที่ 0-20229870330
 เม่ือสมาชิกโอนเงินแลว โทรแจงเจาหนาที่สหกรณทราบ
3. แจงใหทํากูอัตโนมัติโดยสง 8 งวด งวดละ 300 บาท
 2. กาํหนดประชุมใหญสามัญประจําป วนัศกุรที ่20 กนัยายน 
2562 เวลา 10.00 น. ณ หองราชพฤกษ สหกรณออมทรพัยครชูยันาท 
จํากัด  คณะกรรมการประชุม ดังนี้
วาระ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
วาระ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 3.1  การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชัยนาท (สฌ.สค.)
วาระ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 4.1  การรบัรองขอบงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาชัยนาท                               

 4.2  การแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงานของสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะหครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท

 4.3  กาํหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา  เพือ่สาํรอง
จายเปนคาจัดการศพ
 4.4  กําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห  เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานของสมาคม
 4.5  กําหนดอัตราเบ้ียประชุม  คาพาหนะ  หรือประโยชน

อยางอืน่  ทาํนองเดยีวกนัใหแกกรรมการของสมาคมเพือ่วางระเบียบ

ของสมาคมตอไป
 4.6  ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครู
และบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท
 4.7  กําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานสมาคมฯ
วาระ 5  เรื่องอื่น ๆ

ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�¤ÃÙÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�¤ÃÙ
áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÑÂ¹Ò· (Ê¬.Ê¤.)áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÑÂ¹Ò· (Ê¬.Ê¤.)

สฌ.สค. ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562  โดยพรอมเพรียงกัน
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1.  เงินลงทุนในสินทรัพยสภาพคลอง

วิเคราะหผลตอบแทนและตนทุนของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
ขอมูล ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม  2562

2.  เงินลงทุนในสินทรัพยระยะยาว

3.  สรุปผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองและสินทรัพยระยะยาว/เสี่ยง

รายการ

รายการ

รายการ เงินลงทุน อัตราดอกเบ้ีย สัดสวนการลงทุน ผลตอบแทนเฉลี่ย

เงินลงทุน

เงินลงทุน

อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

สัดสวน
การลงทุน

สัดสวน
การลงทุน

ผลตอบแทน
เฉลี่ย

ผลตอบแทน
เฉลี่ย

เงินสดในมือ 55,467.23  0 0.04 0

เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ออมทรัพย 28,257,966.33  0.25 17.84 0.04

เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ออมทรัพย 13,624,286.41  0.37 8.60 0.03

เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช กระแสรายวัน 40,373,406.27  0.37 25.50 0.09

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห บ/ช พิเศษ 17,814,563.79  1.5 11.25 0.17

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห บ/ช ออมทรัพย 2,626,077.36  0.9 1.66 0.01

เงินฝากธนาคารธนชาต บ/ช ออมทรัพย 51,892,590.12  0.4 32.77 0.13

เงินฝากธ.ธนชาต บ/ช ออมทรัพยพิเศษ 148,798.79  1.25 0.094 0.00

เงินฝากธนาคารแลนดแอนเฮาส บ/ช ออมทรัพย 3,264,806.65  0.75 2.06 0.015

เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ประจํา 116,386.79  1.75 0.07 0.001

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ บ/ช ออมทรัพย 7,625.82  0.25 0.00 0.000

เงินฝากธนาคาร ธกส. 171,076.42  0.75 0.11 0.00

 รวมเงินลงทุนในสินทรัพยสภาพคลอง 158,353,051.98    100.00 0.50

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย      10,695,500.00  5.3 96.09829511 5.09

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย          234,250.00  8 2.104719333 0.17

หุนบริษัทสหประกันชีวิต          200,000.00  0 1.796985557 0.00

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยระยะยาว     11,129,750.00    100 5.26

ลงทุนในสินทรัพยสภาพคลอง      158,353,051.98  0.50 2.70 0.01

ลงทุนในสินทรัพยระยะยาว/เสี่ยง        11,129,750.00  5.26 0.19 0.01

ลงทุนในลูกหน้ีเงินใหสมาชิกกู    5,698,547,327.50  5.75 97.11 5.58

 รวมผลตอบแทนการลงทุน   5,868,030,129.48    100.00 5.608
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4.  คํานวณหาตนทุนจากการรับฝากเงิน เงินกู และเงินทุนสวนของสมาชิก
รายการ เงินลงทุน อัตราดอกเบี้ย สัดสวนการลงทุน ตนทุนเฉลี่ย

เงินรับฝากประจํา                       - 2.75 0 0
เงินฝากออมทรัพย      177,158,304.80               2.50  3.25 0.08
เงินฝากออมทรัพย ATM            408,491.36               2.50  0.01 0.00
เงินฝากออมทรัพยสหกรณโรงเรียน        33,690,384.43               3.00  0.62 0.02
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ      698,692,403.09               2.75  12.84 0.35
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ(ทวีทรัพย)         9,793,500.00               3.50  0.18 0.01
เงินฝากออมทรัพยตามรอยพอ        14,946,947.71               2.50  0.27 0.01
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น 1      100,000,000.00               3.95  1.84 0.07
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น 2        40,000,000.00               3.50  0.73 0.03
เงินฝากออมทรัพยคํ้าประกันเงินกู            667,480.00               2.50  0.01 0.00
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น 4        50,118,904.12               3.50  0.92 0.03
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 500,000/ 4 ป                       -             4.50 0.00 0.00
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 500,000/ 3 ป      528,627,831.93               4.00  9.71 0.39
เงินรบัฝากการค้ําประกันเจาหนาที่            549,038.45               2.50  0.01 0.00
ทุนเรือนหุน    2,932,154,960.00 5.15 53.87 2.77
เงินกู โอ.ดี ธนาคารกรุงไทย จํากัด                       -    7.375 0.00 0.00
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        20,000,000.00  3.75 0.37 0.01
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        45,000,000.00  3.75 0.83 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        50,000,000.00  3.75 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        50,000,000.00  3.75 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        50,000,000.00  3.75 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        50,000,000.00  3.75 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        50,000,000.00  3.75 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        50,000,000.00  3.75 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ธนชาต        30,000,000.00  3.75 0.55 0.02
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.กรุงไทย                       -    5.62 0.00 0.00
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.กรุงไทย                       -    0 0.00 0.00
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.กรุงไทย                       -    0 0.00 0.00
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.กรุงไทย                       -    0 0.00 0.00
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.กรุงไทย                       -    0 0.00 0.00
เงินกูยืม ธ.แลนดแอนเฮาส      100,000,000.00  3.60 1.84 0.07
เงินกูยืม ธ.แลนดแอนเฮาส      120,000,000.00  3.60 2.20 0.08
เงินกูยืม ธ.แลนดแอนเฮาส        30,000,000.00  3.60 0.55 0.02
เงินกูยืม ธ.แลนดแอนเฮาส      100,000,000.00  3.60 1.84 0.07
เงินกูยืม ธ.แลนดแอนเฮาส        50,000,000.00  3.60 0.92 0.03
เงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน ธ.ออมสิน                       -    0 0.00 0.00
เงินกู สอ.วชิรบารมี  จํากัด                       -    3.40 0.00 0.00
สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด        33,280,000.00  3.60 0.61 0.02
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 2        28,000,000.00  4 0.51 0.02
                      รวม  5,443,088,245.89    100.00 4.339
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5.  วิเคราะหทางเลือกในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย

 จะเห็นไดวา ปจจุบันสหกรณมีตนทุนเงินทุนอยูที่ 4.339 และไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับ 5.605 นั่นคือ

สหกรณมีสวนเหล่ือมในการดําเนินงานอยูที่ 1.268  โดยปกติในการดําเนินงานกิจการจะตองมีสวนเหลื่อมอยูที่  2.00 (โดย

สหกรณคํานวนตนทุนปนผลอยูที่  5.15 บาท/ป)

ตามหลัก การคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยวาจะอยูที่อัตราเทาใดที่ควรจะเปนคือ
 นําดอกเบ้ียตนทุน  4.339   +  คาดําเนินการ  2  =   4.339 + 2   =   6.339
นั่นคืออัตราดอกเบี้ยการใหเงินกูที่ควรจะเปนคือรอยละ   6.339 

ปจจุบันสหกรณคิดดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิกอยูที่รอยละ   5.75 

สมาชิกไดรับประโยชนระหวางปจากการกูเงินอัตราดอกเบี้ยตํ่าอยูที่  0.589 

 เมื่อสมาชิกกูเงิน  1,000,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกูจายนอยลงไปเทากับ  5,890.00 บาท/ป

 ถาสมาชิกกูเงิน  2,500,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกูจายนอยลงไปเทากับ          14,725.00 บาท/ป

รายการ  ปจจุบัน 
ผลตอบแทน 5.608

ตนทุนเงินทุน 4.339

สวนเหล่ือม 1.268

ฟอรมตาง ๆ  และขอมูลสวนตัวของสมาชิก  เปนตน
 2. เวบ็ไซต www.tscchainat.com  เปนเว็บไซตทีส่หกรณไดจดัทาํข้ึนมาใหมเม่ือป 2561  จดัวางหัวขออยูในแนวต้ัง  ผูใชสามารถ

เลือกดูขอมลูหวัขอตาง ๆ   โดยการเลือ่นข้ึนและเลือ่นลงเหมาะสาํหรบัการใชกบัอปุกรณโทรศพัทมอืถอื  มหีวัขอตาง ๆ  เชน ขอมลูสหกรณ  

สมาชิกประเภทตาง ๆ เงินฝาก/หุน  เงินกูประเภทตาง ๆ  ประกันฌาปนกิจสงเคราะห  สิทธิประโยชน  วารสาร  ระเบียบขอบังคับ            

การประเมินบุคลากร  และอ่ืน ๆ  เปนตน
 3.  โปรแกรมแอพพลิเคชั่น Line เครือขายใยแมงมุมสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  สามารถเพ่ิมเปนเพื่อนกันทาง  Line 

ไดที่ลิงค Http://nav.cx/hLswYXD  หรือ ID :  @exn3511i  เปนชองทางที่สหกรณจะสงขาวสารใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลตาง ๆ 
โดยที่สมาชิกสามารถสงขอความสอบถามขอมูล  ขอความทักทาย และรูปภาพสวัสดีแตละวันได  โดยไมรบกวนสมาชิกทานอื่น  สหกรณ

จะสงขอมูลที่เปนประโยชนสงตรงถึงสมาชิกทุกทานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  (สมาชิกสามารถเพิ่มเพื่อนเขากลุมไลนโดยสแกน                  

QR-Code  ไดที่วารสารหนาสุดทาย)
 4.  โซเชียลออนไลน  Facebook  ที่  www.facebook.com/chainattsc.p  สําหรับสมาชิกใชบริการ Facebook ในปจจุบัน  

สามารถรับรูขาวสารไดอีก 1 ชองทางไดเหมือนกัน จะมีทั้งภาพถายที่สมาชิกรวมกิจกรรมตาง ๆ กับสหกรณ  และขอมูลขาวสามารถ           
ตาง ๆ ที่สมาชิกอยากทราบอยูภายในนั้น

 5. วารสารประชาสัมพันธประจําเดือน  ที่ทางสหกรณไดทําขึ้นสงทางไปรษณียใหกับสมาชิก

 ทานจะเห็นไดวาสหกรณไดพยายามใชเครือขายโซเชียลออนไลน  ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับโลกยุค 4.0  สามารถ           
กระจายขอมูลสูสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว  การส่ือสารที่สมบูรณแบบ  ตองประกอบดวยความพรอมของ  3 องคประกอบ

 สวสัดคีรบั! ฉบบันีข้อแนะนาํชองทางการสือ่สารขอมลูทีส่หกณ
ไดจัดทําขึ้นเพื่อรับสงขอมูลกับสมาชิก  5 ชองทาง ไดแก 1. เว็บไซต 
www.chainattsc.com  เปนเว็บไซตหลกั  ซึง่ไดจดัทาํขอมลูไวอยาง
หลากหลาย  เชน  ประกาศ  ขาวสารประชาสมัพันธ  สารจากประธาน  
ขาวสมาคมฌาปนกิจ  อตัราดอกเบ้ียเงินกูและเงินฝาก  เอกสารแบบ
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 ไดแก  1. ผูสงขาวสาร  2. สือ่กลางทีจ่ะนาํพาขอมูลขาวสาร

ไปสูสมาชิก  3. ผูรับขาวสาร  ทั้ง 3 อยางนี้จะตองอยูดวยกันโดย

ผูสงสารจะตองคัดกรองขอมลูขาวสารท่ีดทีีม่ปีระโยชนแกสมาชิก  

โดยใชสื่อกลางในการขอมูลขาวสารเชน แอพพลิเคชั่นตาง ๆ          

รวมไปถึงเครือขายอินเตอรเน็ตดวย  และผูรับขาวสารท่ีบริโภค

ขาวจากสหกรณ  ปจจุบันยังมีอุปกรณที่เขามาใหม ๆ ทําใหการ

ติดตอสื่อสารทําไดอยางงายดาย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ครับ

 ถงึแมวาสหกรณจะสรางชองทางติดตอส่ือสารกับสมาชิกได

หลากหลายแลว  สมาชิกหลายทานก็ไมสามารถเขารับขอมูล

ขาวสารจากชองทางตาง ๆ ไดเลย  เนื่องจากจําชื่อเว็บไซต หรือ

ไอดไีลนไมได  ผมเหน็วานีเ่ปนปญหาอปุสรรคขดัขวามการสือ่สาร 

ระหวางสหกรณกับสมาชิก ดังนั้นผมจึงสรางแอพพลิเคช่ันลิงค  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของสหกรณ  
เมือ่ทานตดิตัง้ในโทรศพัทมอืถือของทานแลว  ทานจะไดสญัลกัษณ
ไอคอนช่ือ  “สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท”  วางอยูหนาหลักบน
จอโทรศัพทมือถือของทาน  เพียงแตะท่ีสัญลักษณไอคอนน้ัน          
จะปรากฏรายการชองทางการส่ือสารขอมูลของสหกรณ  ทั้ง  4 
ชองทาง  เพือ่เพ่ิมความสะดวกใหกบัสมาชิกในการจดจําชือ่เว็บไซต 
ชื่อไอดีไลนตาง ๆ  เพียงแคสมาชิกแตะชองทางใดชองทางหน่ึงที่
ทานตองการ  กส็ามารถเขารบัรปูขาวสารของสหกรณไดทนัทโีดยท่ี
ไมไดพิมพขอความแตอยางใด  ในการติดตั้งแอพน้ัน จะสามารถ
ใชไดในมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทานั้น ยกเวนระบบ 
IOS อยาง IPhone  เพราะไมสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ลงไป
ในระบบได  เนื่องจากเปนระบบปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูง  

ในฉบบันีจ้ะแนะนาํใหกบัระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเพยีงอยาง

เดียวนะครับ  แตฉบับตอไปอาจจะแนะนําแอพพลิเคชั่นดี ๆ ให
กับโทรศัพทมือถือทุกรุน  เพื่อที่จะไดไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือ
ทําใหไดรับขอมูลขาวสารอยางครอบคลุมทุกเครือขาย  

 ขัน้ตอนการติดต้ังแอพพลิเคช่ันลิงค coop3_release.apk  

สามารถเขาไปที่เว็บไซตสหกรณเพื่อดาวนโหลดได  www.           
chainattsc.com  เพียงเทานี้ก็สามารถเขาสูโปรแกรมท่ีทําไวให
สมาชิกสามารถเขาระบบเครือขายในการติดตอสื่อสารตาง ๆ ได

อยางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ

 ถาทานสนใจดูชองทางไหน  ก็สามารถแตะท่ีเมนูขอความ
รายการนั้น ๆ  เพียงเทานี้ก็จะไมตกขาวของสหกรณอีกตอไปครับ

ดวยความปรารถนาดี

ชาญชัย  ดําคํา

กรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากดั
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