ข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2562
สารจากประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40
จากการดาเนินการในปี 2561 สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์พ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ต้องตัดกาไรจากผลการ
ดาเนินการประจาปี 2561 จานวน 9 ล้านบาทเศษ ออกไปตั้ง สารองหนี้สงสัยจะสูญ ของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด (ตัดกาไรไปใช้หนี้แทนสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ) ท าให้กาไรที่ได้จานวน 100 ล้านบาทเศษลดลงเหลือ
91 ล้านบาทเศษ ซึ่งมีผลทาให้อัตราเงินปันผลและกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกลดลงไป (ประมาณร้อยละ 0.75)
เหลืออัตราเงินปันผลร้อยละ 6.00 นั้น ในปี 2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ยังมีหนี้ที่ค้างชาระอยู่ทั้งหมดประมาณ 126 ล้านบาทเศษ
และมีกาหนดที่จะต้องชาระหนี้คืนให้กับสหกรณ์ ในปี 2562 ตามคาสั่งศาลอีกจานวน 8,068,037.01 บาท หากปี 2562 สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด ไม่สามารถชาระหนี้คืนได้ สหกรณ์ต้องตัดกาไรจากการดาเนินการประจาปี 2562 ไปตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญอีกเท่ากับหนี้ที่ค้าง
อยู่เป็นเงิน 8,068,037.01 บาท (ปี 2562 สหกรณ์มีการตั้งงบประมาณไว้แ ล้ว) ในทางกลับกันหากในปี 2562 สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด สามารถชาระหนี้คืนจานวน 8,068,037.01 บาท ได้ตามกาหนดก็จะไม่มีผลกระทบกับกาไรจากการดาเนินการของปี 2562 ของสหกรณ์
ทาให้สามารถนาผลกาไรจากการดาเนินการของปี 2562 มาจัดสรรได้เต็มจานวน และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
สามารถชาระหนี้ที่ค้างชาระของปี 2561 ได้ด้วย เพราะเงินส่วนนี้จะกลับมารวมเป็นรายได้ของการดาเนินการของปี 2562 ซึ่งสามารถนาไป
รวมเป็นกาไร ทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้นจากผลการดาเนินการปกติประจาปีและนาไปจัดสรรได้ หากนามาคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะได้เพิ่มขึ้น
เท่ากับที่ขาดไปของปี 2561 ดังนั้นขอให้สมาชิกคอยติดตามข่าวสารของคณะกรรมการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด กันต่อไปจนถึง
สิ้น ปี 2562 ว่า จะมีความก้าวหน้ าในเรื่อ งการติดตามสินทรัพ ย์เ พื่อ มาใช้ห นี้ ให้กับเจ้า หนี้อ ย่า งไร ทั้งนี้ห ากมีความคื บ หน้า อย่างไรสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด จะได้นามาแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว
กาหนดการชาระหนี้คืนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีเวลา
26 ปี โดยปีสุดท้ายคือ ปี 2584 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับหนี้สงสัยจะสูญของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไว้ทุกปี ดังนั้นหากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่สามารถชาระหนี้ได้ กาไรจากการดาเนิน การ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะต้องถูกตัดออกไปใช้หนี้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ทุกปี จนกว่าจะครบ 126 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ค้างชาระ
ที่เหลืออยู่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40

1.
2.

3.
4.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
 แจ้งปิดทาการ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 
วันพุธที่
1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่
6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดพิเศษ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระมหากษัตริย์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล
วันจันทร์ที่
20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
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หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2562
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มี นาคม 2562 มีมติ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2562 และถือใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เพิ่มวงเงินกู้เป็น 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท ระยะเวลาผ่อนชาระ 12 งวด
- เกณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนีจ้ ะเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน สอ.จพ.
2. เงินกูส้ ามัญ
- เพิ่มวงเงินกู้เป็น 2,500,000.00 บาท (ห้ามนาทุนเรือนหุ้นมาบวกเพิ่มวงเงินกู้)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
กู้ได้....เท่า
ผ่อนชาระ....งวด
เงินกู้สามัญ
อายุเป็นสมาชิก....เดือน
ของเงินเดือน
หรือระยะเวลาการจ้าง
150,000
3
30
60
400,000
12
35
72
900,000
24
40
120
1,100,000
36
45
180
1,400,000
48
50
180
1,800,000
60
50
180
2,200,000
72
50
180
2,500,000
84
50
180
การค้าประกัน
1. การกู้เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สอ.จพ.) ค้าประกัน
1.1 สมาชิกสามารถกู้เงินได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นวงเงินไม่เกิน 2,500,000.00 บาท
1.2 ผ่อนชาระได้ ไม่เกิน 180 งวด
1.3 อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
2. การค้าประกันเงินกู้สามัญ
2.1 สมาชิก ค้าประกันสัญญาละ 2 คน ตั้งแต่วงเงินกู้ 2,000,001 ขึ้นไป ค้าประกัน 3 คน
2.2 ผู้ที่กู้เกิน 800,000.00 บาทขึ้นไปต้องทาฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอค.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ และการผ่อนชาระของพนักงานทีม่ ีสัญญาจ้างเป็นรายปี
กู้ได้....เท่า
ผ่อนชาระ....งวด
วงเงินกู้สามัญไม่เกิน
อายุเป็นสมาชิก....เดือน
ของเงินเดือน
หรือระยะเวลาการจ้าง
150,000
3 เดือนขึ้นไป
30
ระยะเวลาการจ้าง
การค้าประกันเงินกู้ของพนักงานที่มีสัญญาจ้างเป็นรายปี
1. ใช้ ทุ น เรือ นหุ้ น และหรือสมุ ดเงิน ฝากออมทรั พ ย์พิ เศษ (สอ.จพ.) ค้าประกัน เงินกู้ ได้ไม่ เกิ นร้ อยละ 90 ของ
หลักทรัพย์ การผ่อนชาระได้ไม่เกิน 180 งวด
2. ใช้บุ คคลค้าประกัน เงินกู้ ได้ไม่เกิ น 150,000 บาท ผ่ อนช าระได้ไม่เกินสั ญ ญาว่าจ้างต้องมีเงิน เดือ นคงเหลื อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน
- เกณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนีจ้ ะเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญ สอ.จพ.
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3. โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 2 โครงการ (ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม ถึง ธันวาคม
พ.ศ. 2562)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
(เงินกู้สามัญ)
-

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
(เงินกู้พิเศษ)

เงื่อนไขการเข้าโครงการ
กู้เพื่อซื้อทรัพย์สินเช่น รถยนต์ เครื่องมือ เป็นต้น
กู้เพื่อใช้หนี้เช่น ชาระบัตรเครดิต
กู้เพื่อซื้อบ้าน ต่อเติมบ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
กู้ เพื่ อ เหตุ ผ ลอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ

ประเภทเงินกู้สามัญ
- อัตราดอกเบี้ย 5.75%
- วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
- ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด
- เป็นสัญญาที่ 2 ได้

เงื่อนไขการค้าประกัน
- มีสมาชิกที่มีวงเงินค้าประกันเพียงพอ จานวน 2 ราย (หากเป็นสัญญา
ที่ 2 ต้องไม่ซ้าผู้กู้กับสัญญาที่ 1)
- อื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

ประเภทเงินกู้พิเศษ
- อัตราดอกเบี้ย 5.75%
- วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
- ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด
- เป็นสัญญาที่ 2 ได้

เงื่อนไขการค้าประกัน
- ใช้ที่อยู่อาศัย หรือที่ดินค้าประกัน
- อื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

เปรียบเทียบการคานวณดอกเบี้ยระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ กับ ธนาคาร/ไฟแนนช์
บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการคานวณดอกเบี้ยเปรียบเทียบกันระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ กับ ธนาคาร/ไฟแนนช์ ให้สมาชิกได้เห็นภาพ
ว่า บางทีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร/ไฟแนนช์ แจ้งดูตัวเลขน้อยกว่าสหกรณ์แต่จริงๆ แล้วมูลค่าที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเช่นไร
การคานวณดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบบลดต้นลดดอก)
ราคาดอกเบี้ยในแต่ละงวดผ่อนชาระ = เงินต้นคงเหลือ  อัตราดอกเบี้ยต่อปี / 100
ราคาส่งต่องวด = เงินต้น  อัตราดอกเบี้ย/12  (1+อัตราดอกเบี้ย/12)^n /((1+อัตรา
ดอกเบี้ย/12)^n -1)
หากมีการปิดบัญชีก่อนจะจ่ายดอกเบี้ยเท่าที่เงินต้นคงเหลือ
การคานวณดอกเบี้ยของธนาคาร/ไฟแนนช์ (แบบเงินต้นดอกเบี้ยคงที่)
ราคาจ่ายจริง = เงินต้น - เงินดาวน์
ราคาดอกเบี้ยต่อปี = ราคาจ่ายจริง*อัตราดอกเบี้ย
ราคาดอกเบี้ยรวม = ราคาดอกเบี้ยต่อปี  จานวนปีที่ผ่อนชาระ
ราคาส่งต่องวด = ราคาดอกเบี้ยรวม / จานวนงวดที่ผ่อนชาระ
หากมีการปิดบัญชีก่อนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของงวดที่เหลือทั้งหมด

**ปี 2561 สมาชิ ก ได้ รั บ เฉลี่ ย คื น จากดอกเบี้ ย เงิ น กู้ 10%
(ทั่วไป) และ 9% (เพื่อการเคหะฯ)**

ตัวอย่างที่ 1 รถยนต์ ราคา 1,200,000 บาท
สหกรณ์ คิ ด ดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 5.75 ต่ อ ปี จ านวนงวด 60 งวด (5ปี ) จ่ า ยต่ อ งวด
23,100.00 บาท ราคาดอกเบี้ยรวม 183,235.50 บาท เมื่อหัก เฉลี่ยคืนร้อยละ 10 เป็น
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง 164,911.95 บาท รวมจ่ายทั้งหมด 1,364,911.95 บาท
หากจ่ายต่องวดเพิ่มขึ้นหรือมีการจ่ายเงินต้นหมดก่อนครบสัญญา ราคาดอกเบี้ยรวมจะลดลง
ธนาคาร/ไฟแนนช์ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.95 ต่อปี จานวนงวด 60 งวด (5ปี) จ่ายต่องวด
22,950.00 บาท ราคาดอกเบี้ยต่อปี 35,400.00 บาท ราคาดอกเบี้ยรวม 5 ปี 177,000
บาท รวมจ่ายทั้งหมด 1,377,000.00 บาท
หากมีการจ่ายเงินต้นหมดก่อนครบสัญญา จะคิดราคาเงินต้น+ราคาดอกเบี้ยที่เหลือรวม
ทั้งหมด (22,950.00  งวดที่เหลือ)
ตัวอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1
สหกรณ์ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี จานวนงวด 60 งวด (5 ปี)
เมื่อผ่านไป 2 ปี มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น จ่ายต่องวดเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 บาท ราคาดอกเบี้ย
รวม 166,384.76 บาท เมื่ อ หั ก เฉลี่ ย คื น รอยละ 10 เป็ น ดอกเบี้ ย ที่ ต้ อ งจ่ า ยจริ ง
149,746.29 บาท รวมจ่ายทัง้ หมด 1,349,746.29 บาท
ธนาคาร/ไฟแนนช์ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.95 ต่อปี จานวนงวด 60 งวด (5ปี)
ไม่ว่าจะจ่ายครบเมื่อใด รวมจ่ายทั้งหมด 1,377,000.00 บาท
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รับสมัครสมาชิก สสอค. (สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี)
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิกชุม นุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูไทย (สสอค.) เปิ ดรับสมัค รสมาชิ ก อายุไม่เกิน 50 ปี ตั้ง แต่วัน ที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เริ่มคุ้มครองตามรอบเดือนที่รับสมัคร เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเป็นหลักประกั นให้กับครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาใบสาคัญทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สาหรับผู้ที่ขอใช้คานาหน้านาม “นางสาว” และ ใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ คร.2 ที่บ่งชี้ถึง
การใช้ “นางสาว” ใช้นามสกุลเดิม จากนายทะเบียนท้องถิ่นแนบมาด้วย
4. สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน (ต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
6. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมเอกสารและชาระเงิน ณ สานักงานสหกรณ์ จานวนเงิน 4,860 บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้ วน)
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวน 20 บาท และค่าบารุงรายปี จานวน 40 บาท รวมเป็นเงิน 60 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12
เดือน จานวนเงิน 4,800 บาท
กรณีสมาชิกที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ต้องชาระเงินตามตารางบัญชีอัตราเงินบริจาค ตามชั้นอายุ ดังนี้
เงินสงเคราะห์
ลาดับ ชั้นอายุ อัตรา/ชั้นอายุ เงินบริจาค
ค่าสมัคร ค่าบารุง รวมเป็นเงิน
(ล่วงหน้า)
1
51
200
10,200
4,800
20
40
15,060
2
52
200
10,400
4,800
20
40
15,260
3
53
200
10,600
4,800
20
40
15,460
4
54
200
10,800
4,800
20
40
15,660
5
55
200
11,000
4,800
20
40
15,860
6
56
200
11,200
4,800
20
40
16,060
7
57
200
11,400
4,800
20
40
16,260
8
58
200
11,600
4,800
20
40
16,460
9
59
200
11,800
4,800
20
40
16,660
10
60
200
12,000
4,800
20
40
16,860
และปีต่อไปชาระเงินปีละ 4,860.00 บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส มาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูไทย (สสอค.)
ณ สานักงานสหกรณ์ โทร.1352 และ 1355 (คุณพรรณนรา รังคะรัตน / คุณวรรณี ปัญญายง) หรือเว็บไซต์ www.thaiftsc.com
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน
56 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เริ่มคุ้มครองตามรอบเดือนที่รับสมัคร เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด พร้อมเอกสารและชาระเงิน ณ สานักงานสหกรณ์ จานวนเงิน 4,840 บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน 20 บาท และค่าบารุงรายปี จ านวน 20 บาท รวมเป็นเงิน 40 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
12 เดือน จานวนเงิน 4,800 บาท
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ ม เติ มได้ที่ ศู น ย์ป ระสานงานสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ส หกรณ์ ส มาชิก ของชุม นุม สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ส านักงานสหกรณ์ โทร.1352 และ 1355 (คุณ พรรณนรา รัง คะรัตน / คุณ วรรณี ปั ญญายง) หรือเว็บไซต์
www.fscct.or.th
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