ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 57 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์
ยกระดับเศรษฐกิจ
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โครงการในพระราชดําริ

ฝนหลวง

เป็นโครงการพระราชด�าริทกี่ อ่ ก�าเนิดจากพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงห่วงใยในความทุกข์ยาก
ของพสกนิกรในท้องถิน่ ทุรกันดาร ทีต่ อ้ งประสบปญหาขาดแคลนน�า้ เพือ่ ใช้ในการอุปโภคบริโภค และ
เกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อน
ของฤดูกาลตามธรรมชาติ ทั้งเกิดจากการตัดไม่ท�าลายป่า ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก
ตามเส้นทางที่เคยเสด็จพระราชด�าเนิน ทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศยานดังกล่าว ทรงสังเกต
เห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟา แต่ไม่สามารถรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้ เป็นเหตุให้เกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงระยะยาวทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูฝน จึงทรงคิดค�านึงว่า น่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์
ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้ และทรงเชื่อมั่นว่า ด้วยลักษณะของ
กาลอากาศ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย จะสามารถดัดแปรสภาพอากาศ ให้เกิดเป็น
ฝนตกได้อย่างแน่นอน

ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทาง
ทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟา และติดตามผลโดย
ส�ารวจทางภาคพืน้ ดิน จนได้รบั รายงานยืนยันจากราษฎร
ว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองจริง นับเป็นนิมิตหมาย
ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้เกิดฝนเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง
จาก...http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

ดอกเบี้ยทบตน
ณ วันจันทรสุดทาย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายลับแล ณ บางชาง

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

สํานักงาน
08.30 - 15.30 น.
สาขา 1 และ 5
08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 13.30 น.)

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2.20
2.30
2.40
2.50

หลังหักภาษี 15%

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹
ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ 0-2218-0555 µ‹Í 1802-5

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

พวงเงิน
ทองสงฆ
ชาติปญญาวุฒิ
ชวยวงศ
สิทธิสังข

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

นางอังคณา
น.ส.ธารินี
นางฉัตรชุลี
นายธนากร
นายเรืองศักดิ์

ประเภท

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต
1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกู เง�นเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
ประชุมพ�จารณา
5.00
…
การจัดสรรกําไรสุทธิ
4.75
2.755
42.00
4.00
2.800
30.00
3.00
2.850
5.00
ประเภท
ระยะสั้น

วงเง�นไมเกิน

(ไมเกิน 72 เดือน) 300 ลานบาท
(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)
ระยะยาว
(ไมเกิน 180 เดือน) ไมจํากัดวงเง�น

ดอกเบี้ยเง�นกู

3.75
4.75

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

ผลการด�
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จ�านวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพย์รวม
1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
1.4 สินทรัพย์อื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

4. รายได้
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

5. ค่าใช้จ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

ต.ค. 2559

พ.ย. 2559

15,646

15,897

15,924

1
11,570
4,075

1
11,595
4,301

1
11,607
4,316

37,239,023,391.83 40,186,442,629.20 39,665,933,327.82
5,645,460,381.29
5,773,101,129.06 5,848,252,394.46
11,593,889,886.68 12,641,928,072.46 11,832,779,640.99
19,692,347,625.24 21,559,519,054.72 21,713,471,423.40
661,969,777.40
650,757,995.50
508,348,232.67
17,226,409,783.95 19,040,960,884.32 19,339,233,015.83
1,803,968,063.89
1,867,800,174.90
1,865,890,174.90
307,325,498.62
211,894,372.96
271,429,868.97
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

23,011,587,707.55 22,352,597,980.45
7,760,000,000.00 7,040,000,000.00
14,448,507,060.04 14,502,891,961.74
567,783,616.32
553,445,073.93
235,297,031.19
256,260,944.78

16,680,121,201.71
12,473,453,690.00
2,147,461,629.40
737,893,460.08
543,294,510.08
778,017,912.15

17,174,854,921.65 17,313,335,347.37
12,955,992,670.00 13,016,278,810.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
545,184,838.29
540,468,560.57
586,320,302.99
588,069,201.00
823,114,992.36
904,276,657.79

1,528,516,638.32
253,710,303.16
539,961,576.28
690,963,930.87
43,880,828.01

1,420,177,717.78
195,107,881.80
445,126,801.33
745,089,941.20
34,853,093.45

1,551,083,870.21
214,185,093.75
487,160,488.50
811,795,094.92
37,943,193.04

750,498,726.17
561,953,390.86
188,545,335.31

597,062,725.42
479,356,380.79
117,706,344.63

646,807,212.42
521,968,119.07
124,839,093.35

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดีปใหม 2560 สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกทาน เริ่มตนดีๆ ในปใหมผมขออัญเชิญความตอนหนึ่งใน
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระราชทานแดประชาชนชาวไทยในโอกาส
ขึ้นปใหม 2560
“ในปใหมนี้ ขอใหชาวไทยทุกคนตั้งใจใหแนวแนที่จะรักษาคุณสมบัตนิ ี้ใหเหนียวแนน และทําความคิด จิตใจ ใหแจมใส
ดวยปญญาที่กระจาง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเปนจริง โดยปราศจากอคติ ใหมีความมุงมั่น มีกําลังใจในการที่จะ
รวมกันปฏิบัติสรรพกิจนอยใหญ ในภาระหนาที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานไว ใหงานทุกอยางสําเร็จผล เปนความดี ความเจริญ ทั้งแกตนเอง แกสวนรวม และประเทศชาติ
เปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ขาพเจาขอปฏิบัติหนาที่รวมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกําลังความสามารถ
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเชนกัน
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแหงสมเด็จ
พระมหากษัตริยไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนอาทิ จงคุมครอง รักษา
ทานทุกคน ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหนานี้ โดยทั่วกัน”
สมาชิกครับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดปรับเพิ่มเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ผูเปนโสด จากเดิม 5,000 บาท เพิ่มเปน 10,000 บาท แลวครับ สมาชิกทานใดที่มีอายุครบ 50 ปบริบูรณ และยังสถานภาพ
โสด ไมเคยผานการสมรส สามารถยื่นเอกสาร (สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน คํารับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน)
เพื่อขอรับเงินสวัสดิการไดเลย แตอยาใหเกินอายุครบ 51 ปบริบูรณนะครับ ไมอยางนั้นทานจะพลาดรับเงินสวัสดิการไปฉลอง
ความโสดทันที ซึ่งหากไมแจงรับภายในกําหนดจะไมสามารถขอรับเงินยอนหลังได สวัสดิการตางๆ ที่สหกรณจัดสรรขึ้นมาให
สมาชิกทั้งหมด ก็เพื่อประโยชนของสมาชิก และชวยแบงเบาภาระของสมาชิกใหบรรเทาเบาลงไดบางครับ
สําหรับสมาชิกทีต่ ดิ ตามเรือ่ งการชําระหนีข้ องสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ (สคจ.) ใหกบั สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ นัน้
ผมในฐานะที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการฝายเจาหนี้ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่นใหเปนไปตามแผนพื้นฟูกิจการที่ไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลายกลาง ตามที่เคยไดแถลงใหสมาชิกทราบ
ไปบางแลวนัน้ ขอเรียนใหสมาชิกทราบวา ตลอดป 2559 สหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ ไดชาํ ระเงินใหสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
ตามแผนฟนฟูที่ทําไว ดังนี้ ชําระเปนเงินตนรวม 114,480,000.00 บาท ดอกเบี้ยรวม 41,252,005.48 บาท ดอกเบี้ยคาง
(ชําระ 5 ป) รวม 20,941,424.66 บาท รวมชําระทั้งหมดจํานวน 176,673,430.14 บาท ซึ่งเงินที่รับชําระหนี้มานั้น สหกรณ
ไดบันทึกรายการตามหลักการบัญชีครับ
วันที่ 26 มกราคม 2560 สหกรณจะจัดใหมีการประชุมซักซอมการจัดสรรกําไรสุทธิ ณ หองประชุม 117
คณะวิศวกรรมศาสตร เวลา 12.00-13.00 น. ผมขอเรียนเชิญสมาชิกเขารวมประชุมในวันและเวลาดังกลาว เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับ และเมื่อที่ประชุมเห็นชอบ คณะกรรมการจะนําผลจากการประชุม
เสนอในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปครับ
สุดทาย สมาชิกทีต่ อ งการสอบถามขอมูลเพิม่ เติม หรือใหคาํ แนะนําอืน่ ๆ สามารถติดตอผมไดทเี่ บอร 081-617-1358 ครับ
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หลักเกณฑการกูพิเศษ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานประจําหนวยงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายถึง

พนักงานประจ�าหน่วยงาน หมายถึง

หลักเกณฑ์
การกู้พิเศษ
อายุการเปนสมาชิก
หุ้น
การส่งค่าหุ้นรายเดือน
หลังได้รับการอนุมัติให้กู้พิเศษแล้ว

พนักงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พนักงานที่สังกัดหน่วยงานวิสาหกิจในก�ากับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มีภาระหน้าที่บริการสินทรัพย์และรายได้

ปรับปรุงใหม
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานประจ�าหน่วยงาน
เปนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปขึ้นไป
ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินที่กู้
ส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน

ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เปนต้นไป
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คําสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ประยุกตใชกับการทํางาน
ฉัตรชุลี เรียบเรียง

ปวงชนชาวไทยทุกคนลวนมีความรักในองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะพระองค
ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย สรางความอุดมสมบูรณใหทั่วพื้นแผนดินไทย
ดวยโครงการพระราชดําริหลายพันโครงการ นําความสุขมาแกปวงชนชาวไทยอยางแทจริงและยัง่ ยืน นีจ่ งึ เปนเหตุผล
หนึ่งที่ทําใหคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่ 9 อยางสุดหัวใจและไมมีขอแม
นอกจากโครงการในพระราชดําริตา งๆ ทีส่ รางประโยชนใหชาวไทยมากมาย พระองคยงั ทรงมีพระบรมราโชวาท
และคําสอนที่ควรนอมนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2560 จึงขออันเชิญ
9 พระบรมราโชวาทมาใหทกุ ทานไดนอ มนําไปประยุกตใชในการทํางาน เพือ่ ชวยใหการทํางานราบรืน่ สําเร็จดังเปาหมาย
ทั้งยังชวยแกปญหาตางๆ จากการที่ตองรวมงานกับบุคคลหลากหลายไดอยางดีอีกดวย

1. คนดี
“ในบ้านเมืองนัน้ มีทงั้ คนดี และคนไม่ดี ไม่มใี ครทีจ่ ะท�าให้ทกุ คนเป็นคนดีได้ทงั้ หมด การท�าให้บา้ นเมืองมีความปกติสขุ
เรียบร้อย จึงมิใช่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้
มีอ�านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
(พระบรมราโชวาทในพิธเี ปดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2512)

2. ความดี
“การท�าดีนนั้ ท�ายากและเห็นผลช้า แต่กจ็ า� เป็นต้องท�า เพราะหาไม่ความชัว่ ซึง่ ท�าได้งา่ ย จะเข้ามาแทนทีแ่ ละจะพอกพูน
ขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดก�าลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”
(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผสู้ า� เร็จการศึกษา ทีโ่ รงเรียนนายร้อยต�ารวจ สวนอัมพร วันที่ 14 สิงหาคม 2525)

3. การทํางาน
“เมื่อมีโอกาสและมีงานท�า ควรเต็มใจท�าโดยไม่จ�าเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ท�างานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท�าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส�าเร็จในงานที่ท�าสูงขึ้น”
(พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530)

4. คุณธรรมของคน
“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์
ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จัก
ละวางความชัว่ ความทุจริต และรูจ้ กั สละประโยชน์สว่ นน้อยของตน เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมคุณธรรมสีป่ ระการนี้ ถ้าแต่ละคน
พยายามปลูกฝงและบ�ารุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบงั เกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสทีจ่ ะปรับปรุงพัฒนา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า วันที่ 5 เมษายน 2535)
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5. ความเพียร
“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะก�าจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังปองกัน
มิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง
ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างส�าคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่
ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”
(พระราชด�ารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ป พ.ศ.2539)

6. แกปญหาดวยปญญา
“ปญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด
หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถ
ขบคิดแก้ไขปญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปญหา จึงต้องใช้สติปญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้ง
และปองกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปญญาพิจารณาปญหาต่างๆ เป็นไปอย่าง
เที่ยงตรง ท�าให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2539)

7. คนเราจะตองรับและจะตองให
“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ท�าให้หมู่คณะและชาติ
ประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ วันที่ 20 เมษายน 2521)

8. พูดจริง ทําจริง
“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ท�าอย่างนั้น จึงได้รับความส�าเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่อง
สรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วท�า คือ พูดจริง ท�าจริง จึงเป็นปจจัยส�าคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้
เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

9. อนาคตทํานายได
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผล
ที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ท�าให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ท�างานที่ต้องการได้
แล้วการท�างานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้งดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระท�าหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
เราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะ อนาคต ก็คือ ผลของการกระท�าในปจจุบัน”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 กรกฎาคม 2519)
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ MThai News
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แวดวง สอ.จฬ.
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จัดการ
ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2559
ครัง้ ที่ 3 โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ
เพื่อขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายส�ำหรับปี 2559
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากร
จาก The Korean Federation of Community Credit
Coopertive : KFCC และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน
การบริหารงานสหกรณ์ จ�ำนวน 27 คน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์
แสงบางปลา ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
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แวดวง สอ.จฬ.
●
	

แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

วัน เดือน ปี
พฤ. 8 ธ.ค. 2559

ศ. 23 ธ.ค. 2559

อ. 27 ธ.ค. 2559

กิจกรรม

ผู้แทนสหกรณ์ฯ

ผู้รับมอบ

ครบรอบ 103 ปี
คณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายอุดม โชคศิริ
เหรัญญิก

ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์
คณบดี

ครบรอบ 50 ปี
วิทยาลัยประชากรศาสตร์

นางอังคณา พวงเงิน
กรรมการ
นายเฉลิมพร เศรษฐี
รองผู้จัดการ

รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
คณบดี

ครบรอบ 28 ปี
พยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายอภิชา เดียขุนทด
กรรมการ

นางยุภา จันทร์นิเวศน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ บริจาคเงินจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่เลย จ.เชียงใหม่
นางอังคณา พวงเงิน นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา
กรรมการ นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม ผู้จัดการอาวุโส และ
เจ้ า หน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมทั้ง นายภราดร
สื่ อ มโนธรรม นายณรงค์ บุญแก้ว ที่ปรึกษา นายวิพัฒน์
ดวงโภชน์ ประธานกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ำกัด ร่วมท�ำพิธีเปิด
และส่ งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลย เขตพื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จ�ำนวน 500,000 บาท
(ห้ า แสนบาทถ้วน) เพื่อใช้อาคารหลังนี้จัดท�ำเป็นห้องเรียน และ
ห้อ งจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กเล็กในหมู่บ้าน โดยมี นางสายสมร
ธิบิ น แม่หลวงบ้านแม่เลย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอ�ำเภอ
สะเมิ ง นายมานพ เวียงนิล หัวหน้าศูนย์แม่แพะ นายชุมและ
นางบุ ญน�ำ ค�ำแสน ผู้บริจาคที่ดิน ร่วมกันเป็นผู้รับมอบ ณ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านแม่เลย เขตพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
แม่ แ พะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่
25 ธันวาคม 2559
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แนะนํา

ผูจัดการคนใหม
นายเฉลิมพร เศรษฐี
ประสบการณ์
ป พ.ศ. 2536

เจาหนาที่นิติกร สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ป พ.ศ. 2553

หัวหนาฝายนิติการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ป พ.ศ. 2558 - 2559

รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ปจจุบัน (เริ่ม 1 ม.ค. 2560)

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

วิสัยทัศน์
มุงมั่น ตั้งใจ พัฒนา นําพาองคกรเพื่อความกาวหนา (ไปสูยุคใหม) ดวยความโปรงใสและหลักนิติธรรม
เปาหมายและการวางแผนในการบริหารทีมงาน

เปาหมายและการวางแผนในการบริหารทีมงาน
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เปนองคกรตนแบบทีด่ ี ซึง่ เราจะตองพัฒนาองคกรของเราเพือ่ ใหเกิดความกาวหนา
แ ละเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในการดังกลาว เจาหนาที่จะตองใสใจการทํางาน และมีความกลมเกลียวกันภายในองคกร
มีความมุง มัน่ มีเปาหมายเดียวกันในการทํางาน ลดขัน้ ตอนและมีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนิตธิ รรม
เปดโอกาสใหเจาหนาที่หรือสมาชิก ไดรวมแสดงความคิดเห็น พูดคุย หรือแนะนําสิ่งตางๆ ซึ่งจะทําใหองคกรของเรา
ไดมุมมองใหม เพื่อกาวสูความเปนสากลตอไป
เราจะกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานใหบุคลากรในองคกรอยางชัดเจน พรอมกับจะพัฒนาความรูใหกับ
บุคลากร มอบเปาหมายในการทํางานใหแตละฝายชวยกันรับผิดชอบในงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย รวมถึงติดตามประเมิน
ผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานซึ่งกันและกัน
สงเสริมใหเจาหนาที่มีการพัฒนาทักษะทางดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดอบรมใหบุคลากรทุกคน
เปนบุคลากรชั้นเลิศ มีวิสัยทัศนรวมกัน มีแบบแผนความคิดรวมกัน เรียนรูการทํางานเปนทีม และมีการคิดอยางเปน
ระบบ
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ข่าวบริการสมาชิก
ขายบานพรอมที่ดิน
♦ เนื้อที่ 145 ตร.ว. ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
(บานพักตากอากาศ 2 ชั้น 7 หองนอน 8 นองนํ้า อยูติดถนนเลียบชายหาด
หนากวาง 14.5 เมตร ทําเลดีที่สุดในปราณบุรี) ราคา 39.5 ลานบาท
สนใจติดตอ นางสุมามาลย รัตนอักษรศิลป คณะครุศาสตร โทร.
083-981-4669
♦ หมูบานเสนาสวัสดิการทหารบก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.คลอง 13
อ.ธัญบุรี กรุงเทพฯ ราคา 1,200,000 บาท สนใจติดตอ นายนวพล
ถิระสาโรช สํานักงานระบบกายภาพ โทร. 080-062-4986

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม
♦ ขายคอนโดมิเนียมเมืองทองธานี (อาคาร T10 หอง 9/64 ชัน้ 9)
เนื้อที่ 22 ตร.ม. ถ.แจงวัฒนะ จ.นนทบุรี ราคา 490,000 บาท สนใจติดตอ
นางสาวสุมาลี โกวิทวรางกูร สมาชิกสมทบ โทร. 084-342-9595
♦ ขายคอนโดเมโทพารค สาทร เนื้อที่ 35 ตร.ม. ถ.กัลปพฤกษ 6
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. (เฟส 3-1อาคาร A ชั้น 1 ใกล BTS
วุ ฒากาศ พรอมเฟอรนิเจอรบิวทอิน และโซฟา) ราคา 1,150,000 บาท
สนใจติดตอ นายวรพจน ถนัดชาง โรงพิมพจุฬาฯ โทร. 088-802-6041
♦ ขายคอนโดหรือใหเชา Supalai City Home รัตนาธิเบศร
เนื้อที่ 44.38 ตร.ม. (1 หองนอน พรอมเฟอรนิเจอร หางจากสถานีรถไฟฟา
สายสีมวงประมาณ 200 เมตร) ราคาขาย 2,500,000 บาท หรือใหเชา
ราคา 7,500 บาทตอเดือน สนใจติดตอ นางประภัสสร รัชตะปติ
คณะแพทยศาสตร โทร. 081-336-8564
♦ ขายคอนโดปาลมพาวิเลีย่ น หัวหิน เนือ้ ที่ 60 ตร.ม. (ชัน้ 5 หางทะเล
ประมาณ 100 เมตร ใกลสนามบินบอฝาย กอนถึงวังไกลกังวล 3 – 4 กม.)
ราคา 5,000,000 บาท สนใจติดตอ นางประกอบ เลาหะจินดา ขาราชการ
บํานาญ โทร. 02-884-0976, 089-155-4090

ขายรถยนต
♦ ยี่หอ Toyota รุน Altis ป 2010 สีขาว เครื่องยนต 1,600 E ซีซี
(สภาพเดิมๆ ไมติดแกส ประกันภัยชั้น 1 ไมระบุผูขับ) ราคา 380,000 บาท
สนใจติดตอ นายนพดล แสงอราม สังกัดสํานักงานจัดการทรัพยสิน
โทร. 082-254-5657, 085-993-5024

อื่นๆ
♦ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสาํ หรับศพไรญาติ สนใจติดตอ
นาย ประทีป เยาวกุล (แจค) คณะสหเวชศาสตร โทร. 095-761-2744
ID Line : 0850731069
♦ หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดิโอ เฟอรนิเจอรพรอม ครัวแยก
ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ใกลรถไฟฟา BTS และระบบขนสงอื่นๆ ฟรี Wiﬁ
ราคาเชา 7,500 บาทตอเดือน (พรอมเขาอยู) สนใจติดตอ ดร.กัณฑาทิพย
สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247
♦ รับจางขับรถในวันเสาร-อาทิตย และหยุดนักขัตฤกษ มีใบขับขี่
สว นบุคคล ขับรถสุภาพ ซื่อสัตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส
สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486, 080-770-4438
♦ ขายจักรยานเสือภูเขา ยี่หอ Eurobike รุน X1 วงลอ 26”
21 สปด ดิสกเบรก หนา-หลัง สภาพใหม ราคา 4,500 สนใจติดตอ
นาย บัณฑิต เทิดไตรรัตน ศูนยหนังสือจุฬาฯ โทร. 081-207-4100
ID Line : thon4424 E-mail : thon4424@gmail.com
♦ ขายผลิตภัณฑสินคายี่หอ ele เชน มาสกหนา ครีมกันแดด
ผสมรองพื้น โฟมลางหนาเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑรักษารูขุมชนกวาง
หลุ มสิว ซึ่งเปนผลิตภัณฑของคนไทยที่กําลังไดรับความนิยม มีเจมสมาร
และคิมเบอรลี่ เปนทูตตราสินคา ele สนใจติดตอ นางณัฐรดา แสงอรุณ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร. 084-750-3826

***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางเหลื่อม สมชีพ
นางถวัลยรัตน โหละสุต
รศ.ประภาศรี ศิริจรรยา

คณะอักษรศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะครุศาสตร
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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พัชราภรณ์ ใจตั้ง เรียบเรียง

“ถาคุณกําลังพยายามที่จะหลุดพนจากการเปนหนี้สิน
คุณตองรูจักที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอยาง...อยางพอเพียง”
- Phil McGraw

การวางแผนจัดการหนี้สิน

หยุดก่อหนี้เสีย

ก่อนทีเ่ ราจะไปวางแผนด้านอืน่ ๆ นัน้ หากใครทีย่ งั มีหนีส้ นิ อยู่ ก็ควรจะวางแผน
ช�าระหนี้สินเหล่านี้ให้หมดไปก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหนี้สิน ถือเป็นอุปสรรค
ตัวฉกาจในการเก็บออมของเรา คอยแต่จะดึงเงินออกจากกระเปาเราตลอดเวลา
แต่ก่อนอื่น เรามาท�าความเข้าใจก่อน ว่าจริงๆ แล้ว หนี้ มีทั้งหนี้ที่ดี และหนี้ที่เสีย
ซึ่งแต่ละตัว คืออะไร

อันดับแรก ต้องหยุดก่อหนี้เพิ่ม เพื่อไม่สร้าง
รายจ่ายเพิ่มให้กับเรานั่นเอง ใครที่มีบัตรเครดิต ยังจ่าย
ขั้นต�่าอยู่ แล้วอดใจไม่ไหว เดี๋ยวก็รูด ก็ยกเลิกซะ หรือไม่
ก็ตัดบัตรทิ้งเลย จะได้ไม่ต้องใช้อีก ขั้นตอนนี้ส�าคัญมาก
นะคะ ถ้าไม่สามารถท�าได้ เราก็จะยังวนเวียนอยู่กับการ
ช�าระหนี้เรื่อยไป ไม่จบไม่สิ้น ไม่ต้องไปท�าอย่างอื่นแล้ว
ใครที่ใช้วิธี กู้ตรงโน้น มาโปะตรงนี้ ยิ่งแย่ใหญ่ มีแต่
จะสร้างดอกเบี้ย ทบไปทบมาไม่รู้จบ หยุดเลยนะคะ
วินัยส�าคัญมากส�าหรับคนที่จะแก้ไขปญหาหนี้สิน

หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ (หนี้ดี)
หลายคนคงเคยได้ยินว่า ใครๆ ก็ต้องมีหนี้ทั้งนั้น ดูอย่างคนรวยเป็นร้อยล้าน
ยังมีหนี้ตั้งหลายล้าน ใช่ค่ะ คนรวยเหล่านั้น ใช้หนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้
กล่าวคือ หนี้สินที่กู้ยืมมานั้น ล้วนแล้วแต่น�าไปใช้ในการขยายกิจการ หรือหมุนเวียน
ในธุรกิจ ซึ่งสร้างรายได้ มากกว่าที่ต้องช�าระคืนหนี้รายเดือน ซึ่งหนี้เหล่านี้ เรียกว่า
หนี้ดี คือหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น การกู้ซื้ออพาร์ทเม้นท์ เพื่อเก็บ
ค่าเช่า โดยที่ค่าเช่ารวมรายเดือน เมื่อหักรายจ่ายจากการผ่อนส่งธนาคารแล้ว ยังมี
เงินเหลือไว้เป็นรายได้ให้กับเจ้าของ แบบนี้ถือว่าเป็นหนี้ที่ดี

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หนี้เสีย)
หนีช้ นิดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นหนีท้ กี่ ยู้ มื มาใช้จา่ ยบริโภคทัง้ สิน้ เช่น การผ่อนสินค้า
การกู้ซื้อบ้าน เพื่ออยู่อาศัย กู้ซื้อรถยนต์ หรือแม้แต่บัตรเครดิต ที่ผู้ใช้ ยังต้องช�าระ
ขั้นต�่า ก่อให้เกิดดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ซึ่งเป็นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ตัวผู้กู้เลย
มีแต่จะกลายเป็นรายจ่ายเพิ่มในแต่ละเดือนเท่านั้น

วางแผนจัดการหนี้เสียซะ
เมื่อเห็นแล้วว่า หนี้ที่เสีย จะก่อให้เกิดแต่รายจ่ายเพิ่มเข้ามา เป็นอุปสรรค
ในการออมของเรา เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราจะต้องเลือกปิดหนี้สิน ก็ต้องวางแผน
ปิดหนี้ที่เสียก่อนเป็นอันดับแรก มาดูกันค่ะ ว่าขั้นตอนหลักๆ ในการจัดการกับ
หนี้เสีย มีอะไรบ้าง
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รู้ตัวเองว่าสามารถช�าระหนี้ได้เดือนละ
เท่าไร
ขัน้ ตอนถัดมา ให้สา� รวจตัวเองดูวา่ ในแต่ละเดือน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�าเป็นแล้ว เราเหลือเงิน
เท่าไรในแต่ละเดือน แล้วดูว่าจะแบ่งมาช�าระหนี้ได้
เท่าไร แล้วถ้าท�าได้ ควรแบ่งเงินออมไว้ด้วยก็จะดีค่ะ
เดือนละนิดก็ยงั ดี สร้างวินยั ในการออมไปในตัวด้วย และ
ยังได้ก�าลังใจที่ดีอีกต่างหาก

จัดการเรื่องดอกเบี้ย และยอดช�าระต่อ
เดือนก่อน
เมือ่ รูค้ วามสามารถในการช�าระหนีข้ องตัวเองแล้ว
ให้มาดูวา่ เรามีหนีก้ ตี่ วั แต่ละตัวอัตราดอกเบีย้ กีเ่ ปอร์เซ็นต์
และยอดช�าระต่อเดือน ของแต่ละตัวเป็นเท่าไร
จากนั้นลองดูว่า ยอดรวมที่ต้องช�าระต่อเดือน
ทุกตัว เกินความสามารถในการช�าระหนี้ของเราหรือไม่
ถ้าไม่เกินก็เยี่ยมเลย แต่ถ้าเกิน ก็ต้องมาดูกันแล้วว่า
จะลดยอดช�าระรายเดือน ของตัวไหนได้บ้าง

วิธกี ารก็คอื ให้นา� หนีก้ อ้ นทีด่ อกเบีย้ มากทีส่ ดุ เรียงล�าดับมาเลย แล้วลองหาทีร่ ไี ฟแนนซ์ ไปยังธนาคาร
ที่ให้ดอกเบี้ยต�่ากว่า แล้วรวมหลายๆ ก้อน ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ (เฉพาะก้อนทีด่ อกเบีย้ มากกว่าทีใ่ หม่
นะคะ) ส่วนระยะเวลาช�าระ จะนานขึน้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ ให้ดอกเบี้ยน้อยลง และยอดช�าระต่อเดือน ลดลง
จนเราสามารถช�าระได้

เรียงล�าดับหนี้ที่ระยะเวลาช�าระเหลือน้อยที่สุดก่อน
ถัดมา ในกรณีที่ยอดช�าระต่อเดือน น้อยลงแล้ว และต�่ากว่าความสามารถในการช�าระหนี้ที่เรา
ตั้งใจไว้ เช่น มีเงินช�าระหนี้ 8,000 บาทต่อเดือน แต่หนี้โดยรวม ช�าระแค่ 7,000 บาท ให้น�าเงินที่เหลือ
1,000 ไปโปะหนี้ที่ระยะเวลาช�าระเหลือน้อยที่สุดก่อน เพื่อจะได้หมดเร็วขึ้น

ปดหนี้ได้แล้วบางตัว ให้น�าเงินส่วนที่ช�าระหนี้ตัวเก่า มาเพิ่มในหนี้ตัวถัดมา
เมื่อปิดหนี้ได้แล้วตัวหนึ่ง เงินที่เมื่อก่อน เคยต้องช�าระตัวนี้ เช่น 2,000 ต่อเดือน ก็อย่าเอาไปใช้จ่าย
นะคะ อดทนไว้ ให้น�าไปโปะตัวถัดมา ที่ระยะเวลาช�าระเหลือน้อยที่สุดอีก ท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราจะ
โปะหนี้ได้เร็วขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ

หนี้สินล้นพ้นตัว ท�ายังไง
ในกรณีที่ ความสามารถในการช�าระหนี้ ไม่พอกับยอดช�าระต่อเดือนทุกตัวรวมกัน อีกทัง้ ยังปล่อยให้
เครดิตเสียไปแล้วละก็ จะหาที่รีไฟแนนซ์ก็ท�าไม่ได้แล้ว ก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายค่ะ ซึ่งถ้าเลือกได้ ก็อย่าใช้วิธีนี้
เลยจะดีกว่า แต่ส�าหรับคนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆ ทุกอย่างรุมเร้า ก็ใจเย็นๆ ทุกอย่างมีทางออกของมันเสมอ
อย่าได้คิดสั้น หรือท�าอะไรที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเด็ดขาด
วิธีก็คือหยุดช�าระหนี้ทุกตัว (ย�้าว่าทุกตัวนะคะจะทวงยังไงก็ไม่จ่าย เก็บไว้ ไม่ใช่เดี๋ยวเจ้านี้ทวง
ก็ไปจ่าย เดี๋ยวเจ้านั้นทวง ก็ไปจ่าย)ให้อดทดไว้ แล้วเก็บเงินที่เหลือในแต่ละเดือนให้มากที่สุด ห้ามเอาไป
ใช้จ่ายเด็ดขาด เมื่อหยุดช�าระทุกตัว มีเงินเหลือ ให้เก็บเอาไว้
เก็บไว้ทา� อะไร? ก็เก็บไว้เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ จ้าหนีฟ้ อ งร้อง หรือยืน่ ข้อเสนอต่อรอง
เราจะได้มเี งินก้อน ไปปิด ไม่ใช่วา่ เบีย้ วหนี้ หนีไปเลยนะคะ เราเป็นหนีก้ ต็ อ้ งจ่าย แต่ทา� ยังไงให้เสียหายน้อยทีส่ ดุ
ในการเจรจา ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนค่ะ เหมือนเราซื้อของ ก็ยังต่อราคาเลย กรณีนี้
ก็เช่นกัน ทีต่ อ้ งต่อรอง ก็คอื ดอกเบีย้ ทีค่ า้ งจ่ายทัง้ หมด และยอดเงินต้นทีเ่ ราจะไปปิดนะคะ ว่าจะขอปิดทีเ่ ท่าไร
สุดท้าย ก็ขอให้ทกุ คนมีสติ อดทน และมีวนิ ยั กล้าเผชิญกับความจริง อย่าหนีหนี้ เพราะการหนีไม่ใช่
การแก้ปญหาแต่กลับจะท�าให้ทุกอย่างดูแย่ลง เมื่อมีหนี้ก็ต้องช�าระ เรื่องจ�าเป็นเกี่ยวกับการสร้างหนี้ คือ
ไม่ควรสร้างหนี้ก้อนใหญ่พร้อมๆ กัน เช่น ผ่อนบ้าน ซื้อรถยนต์พร้อมกัน ซึ่งอาจจะเป็นภาระที่หนัก
เกินไป ควรหมั่นตรวจสอบใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ พร้อมทั้งหาข้อมูลโปรโมชั่น
เพื่อรีไฟแนนซ์และควรแยกบัญชีเพื่อจ่ายช�าระหนี้โดยเฉพาะ ถ้าหากเราสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่าง
มีระบบตามนี้ รับรองว่าหนี้หมดไวแน่นอนค่ะ
ข้อมูลจาก http://moneyplan4life.com/
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“Password”
อง
ีรางวัล

หส่นวนที้า่หนนึ่งมี้

ส่วนที่ส ค�าถามประจ�าเดือน ม.ค. 2560

เดือน
มกราคม

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุม
จัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 ในวัน

วิธีเลน

เพื่อเปด
ประตูบานนี้
ตองใส
รหัสผาน 3 ตัว
ดวยอักษรที่ใหมา
ดานลาง คุณควร
“ลอง”
กดคําวาอะไร?

ณ
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

ตอบ
à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á

à©ÅÂ

2559

à©ÅÂ

คําตอบ

สวนที่หนึ่งเกมทดสอบความคิดนอกกรอบ

ตอบ Eight = 8

สวนที่สอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รับฝากเช็ค
ธนาคาร ชวงเชาตั้งแตเวลา 8.30 น.
ถึง 11.00 น. เพื่อใหสมาชิกมีความสะดวก
ในการใชบริการมากขึ้น และไดรับเงินเร็วขึ้น

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ธันวาคม 2559
จับรางวัลโดย

นายวิโรจน พรอมวงศ สังกัดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 148 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

1. นายสมลักษณ์ คลังเพ็ชร์
2. นางสาวอุ่นใจ ช่วงฉ�่า
3. นางสาวกุลทรัพย์ เลิศตระกูลชัย
4. อ.ทพญ.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา
5. นางสาวปทุมพร จบดี

354217
460813
522866
543967
551988

ตอบถูก 50 คน ตอบผิด 98 คน

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ส�านักบริหารยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ
ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
ทันตแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

6. นายณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร
7. นางวรรณพา ชนะชัย
8. นางสาวนภมณฑ์ เจียมสุข
9. พญ.ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์
10. นางพนอจิต กันต์เกรียงวงศ์

554099
561386
570990
E01123
E22294

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่
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แพทยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ส�านักบริหารวิรัชกิจ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555
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คณะ / สังกัด

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

