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มุงสูความเปนผูนําสหกรณออมทรัพยชั้นนํา ระดับภาค

สวัสดีคะ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุกทานคะ จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับแรกของคณะกรรมการชุดที่ 26 ในฉบับนี้มี
หลายหลายเรื่องราวมาฝากเชนเคยคะ เริ่มดวยเรื่องราวเกี่ยวกับสินเชื่อออนไลน
ทั้งขอดีและขอเสียใน คุยเฟองเรื่องสหกรณ สําหรับ บอกกลาวเลาความ เปน
บก. ขอคุย
เรื่องราวการประชุมใหญสามัญประจําปที่สหกรณจัดขึ้นตามนโยบาย Social Distancing
รวมทั้งการมอบสวัสดิการตาง ๆ ใหกับสมาชิกสําหรับทานที่มีสื่อโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook
ตองไมพลาด ปกิณกะใหม ๆ ... ยุคไอที ที่แนะแนําเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียลอยางปลอดภัย
และเหมือนเดิมคือ เสียงจากผูจัดการ เปนหัวขอปดทานจดหมายขาวคะ โดยคณะกรรมการทุกทาน
ขอสัญญาที่จะดําเนินกิจการสหกรณดวยความซื่อสัตยและตั้งใจเพื่อสมาชิกสหกรณทุกทานคะ..

¤ØÂà¿„›Í§àÃ×èÍ§¡ÒÃÊË¡Ã³
สินเชื่อออนไลน
ปจจุบันสินเชื่อออนไลนมีความสะดวกและเปนทางเลือกที่สามารถตอบโจทยใหตรงกับความตองการของลูกคาที่ผูใหบริการ
ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่สามารถดําเนินการยื่นขอสินเชื่อผานระบบออนไลนทั้งหมดไมวาจะเปน การจัดสงเอกสาร การแจงผล
การอนุมัติ การรับและชําระสินเชื่อคืนไดทั้งหมดผานขั้นตอนออนไลน ซึ่งปจจุบันสินเชื่อออนไลนนับวาเปนผูใหบริการที่ไดรับ
ความสนใจสําหรับผูประกอบการมากเนื่องจากมีขั้นตอนการทําเรื่องที่ไมยุงยาก ดวยนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน
สําหรับตัวอยางของการบริการสินเชื่อออนไลนระหวางบุคคล (P2P Lending) เปนการกูยืมระหวาบุคคลกับบุคคล โดยมี Platform
ออนไลน ซึ่งมีตัวกลางระหวางผูกูและผูใหกู โดยมีการทําสัญญาสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล ซึ่งผูประกอบกิจการตองไดรับ
อนุญาตผานทางธนาคารแหงประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังเปนผูออก
ใบอนุญาตให ซึ่งผูกูตองเปนบุคคลธรรมดาที่สามารถกูเงินมาทําธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME

ขอดี

บุคคลหรือผูประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
อัตราดอกเบี้ยไมเกิน 15% ตอป
ผูลงทุนมีเงินนอยใหสามารถลงทุนได

ขอเสีย

ตองชําระหนี้ตามระยะที่กําหนดตามสัญญา (ผูกูไมสามารถยกเลิกสินเชื่อหรือชําชําระกอนกําหนด)
แพลตฟอรมที่ไมเสถียรอาจเกิดปญหาตามมา

ที่มา : LINE TODAY, 2562
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัดไดจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป
ในวันนั้นเพื่อนสมาชิกหลายทานตางก็มีความสุขชื่นมื่น ไดรบ
ั ของรางวัล
ไดรับเงินปนผล ทางสอ.มฉก. จึงขอนําภาพบรรยากาศในวันประชุมมาใหเพื่อนสมาชิกไดชมกันครับ
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สอ.มฉก. หวงใยสมาชิกเปนอยางดี จึงไดมอบสวัสดิการหลายอยางใหกับสมาชิก ในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน63
ที่ผานมามีเพื่อนสมาชิกหลายทานที่ไดรับสวัสดิการหลายอยาง อาทิ สวัสดิการผูเปนโสดไมมีบุตร สวัสดิการมงคลสมรส
สวัสดิการชวยเหลืองานฌาปนกิจ

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2563 สอ.มฉก. จํากัด จะจัดกิจกรรมโครงการสัปดาหการออม ขึ้นระหวางเดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคม และมีการออกบูทประชาสัมพันธ โครงการในวันที่ 30 ตุลาคม 63 ณ บริเวณชองลมระหวางอาคารเรียน
ในงานมีกิจกรรมเปดรับบริการเงินรับฝากจากสมาชิก การระดมหุนดวยการเปดบริการใหสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงคาหุน
รายเดือนได และการรับสมัครสมาชิกใหม
จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิก เขารวมโครงการดังกลาว งานนี้มีของสมนาคุณมากมายครับ
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หลายคนคงเคยไดยินเรื่อง Facebook โดนแฮก หรืออยูดีๆก็ login เขาไปใช Facebook ของตัวเองไมได ห รือมีขอความขอความ
ชวยเหลือ(ยืมเงิน) สงไปถึงเพื่อนของเราโดยที่เราเองก็ไมรูตัว หรือมีการโพสขายสินคา(ที่ไมใชสินคาของเรา) โผลขึ้นมาใน Facebook
ของเรา อันนี้บอกไดเลยวา Facebook ของคุณ ถูกแฮกหรือถูกสวมรอยเสียแลวจาหลายคนก็บอกอีกวา ฉันไมใชดารา ฉันไมใชคนดัง
ไมมีใครมาแฮก Facebook ของฉันหรอก อันนี้บอกไดเลยวา ไมจริง คนทั่วไปก็สามารถถูกแฮก Facebook กันได เพราะการแฮก
Facebook ไมใชเรื่องยากนะจะ ขอบอกเรามาดูกันวา สาเหตุอะไรที่ทําใหเราตกเปนเหยื่อของการถูกแฮก Facebook จะไดหาวิธีปองกัน
กันเสียกอน
1. การตั้งรหัสผาน(Password) ที่เดางาย สะดวกเรา สบาย
แฮกเกอรดวยรหัสผานยอดฮิต ไดแก วันเกิด บานเลขที่
บัตรประชาชน เบอรโทร สวนใหญเปนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวเราซึ่งสามารถสืบคนไดไมยาก หรือบางคนก็ใชรหัสผาน
ยอดแย เชน password,123456,... (ลองไป คนหาใน
Google หาคําวา “รหัสผานยอดแย” จะมีตัวอยางให
หลีกเลี่ยง)
วิธีปองกัน ก็คือ ตั้งรหัสผานใหยากแกการแฮกถางั้นจะตั้งรหัส
ผานยังไงดี ผมมีสูตรมาให ก็คือตั้งเปนภาษาอังกฤษแตจําเปน
ภาษาไทย เชน จะใชรหัสผานวา “สหกรณหัวเฉียว” ก็พิมพ
คําวาสหกรณหัวเฉียว เปนภาษาอังกฤษ จะไดเปน lsdiINsy;gCup; เทานี้ก็จะไดรหัสผานแบบยาก แตจํางายแลว
2. หลอกใหกรอกขอมูลให (Phishing) วิธีการก็คือ หลอกใหเรากรอกขอมูลให โดยอางวาตองการอัพเดตขอมูลสวนตัว (แนนอนวา
จะตองมีขอมูลรหัสผานดวย) หรือแจงวามีคนเขามาจะแฮกขอมูลของคุณ ใหรีบเปลี่ยนรหัสผาน พอเรากรอกขอมูลเขาไปโดยนึกวา
ของจริง ก็เสร็จโจรเลย
วิธีปองกัน ก็คือ กอนกรอกขอมูลสําคัญใหตรวจดู URL ใหดีเสียกอนวาใชของเว็บไซตของ Facebook (https://facebook.com)
จริงหรือไม ไมใช Fakebook นะ
3. ใชโปรแกรมดักจับการคียขอมูล(Key Logger) อันนี้สวนใหญเปนโปรแกรมโทรจัน (ไวรัสแบบเก็บขอมูล) ที่แฝงตัวมากับการ
ดาวนโหลดโปรแกรมฟรี หรือโปรแกรมแฮก(แนะนําวาใหใชโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ จะปลอดภัยกวา) การเขาเว็บ 18+ ก็เชนกันมักจะ
ไดรับของแถมติดไมติดมือมาดวย ถาไมจําเปนก็อยาเขา แนะนําใหเขาวัดฟงธรรมจะดีกวา
วิธีปองกัน ก็คือ ควรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus, Anti Spyware หาไวประจําเครื่องเลยครับ ปลอดภัยกวา
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4. การใหเว็บบราวเซอร ชวยจํารหัสผานเราไว
อันนี้อันตรายในแงการถูกขโมยรหัสผานไปใช เชน เวลาเราเอาคอมพิวเตอรไปซอม ก็เสร็จโจรในคราบของชาง หรือเวลาที่มีคนอื่นเขา
มาใชคอมพิวเตอรของเรา ก็สามารถใชงานไดเหมือนตัวเรานั่นเอง เพราะเว็บบราวเซอรจะจําชื่อผูใชและรหัสผานไวให เราก็ชอบให
เว็บบราวเซอร ชวยจํารหัสผานให เพราะสะดวกในการเขาใชงาน ไมตองคอย login เขาใชทุกครั้ง
วิธีปองกัน ก็คือ จัดใหมีรหัสผานในการใชเครื่องคอมพิวเตอรของเรา และระมัดระวังไมวางคอมพิวเตอรทิ้งไว (อันนี้อาจหายไปทั้ง
รหัสผานและเครื่องคอมพิวเตอรดวย)
5. ใชแลวไม logout ออก บางครั้งเมื่อมีการใชงานคอมพิวเตอรสาธารณะ เชน ในรานอินเตอรเน็ต ในมหาวิทยาลัย หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนกลางที่ใชงานรวมกัน เมื่อใชงานเสร็จแลวไม logout ออกจากโปรแกรม Facebook คราวนี้ก็หวานหมูเสร็จคนมา
ใชตอที่สามารถสวมรอยเปนเราไดเลย หรือแสบกวานั้นก็คือ เปลี่ยนรหัสผานของเรา คราวนี้เราซึ่งเปนเจาของตัวจริงก็ไมสามารถ
login ไดเลย
วิธีปองกัน ก็คือ ตอง logout ทุกครั้งหลังจากเลิกใชงาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมใชเครื่องสวนตัว
หมายเหตุ ไมใชแต Facebook อยางเดียว โซเชียลเน็ตเวิรกอื่นๆ ไมวาจะเปน Line, Twitter, YouTube, Instagram รวมถึงการ
เขาใชงานเว็บไซตตางๆ ก็ตองระมัดระวังในลักษณะเดียวกันดวยนะจะ
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เรียน พี่ๆนองๆชาวสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด (สอ.มฉก.) ทุกทาน
กอนอื่นตองขอขอบคุณพี่ๆนองๆทุกทานที่เขารวมประชุมใหญสามัญฯ และรับทราบรายงานกิจกรรมประจำป 2562
จนทำใหการประชุมใหญสามัญฯสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ไดรับของรางวัลพิเศษ
และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกทานที่ไดรับความไววางใจเลือกตั้งใหเปนคณะกรรมการดำเนินการ
และ
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
สำหรับปงบประมาณ 2563 (1 มิ.ย.2563 – 31 พ.ค. 2564 ) คณะกรรมกราดำเนินการชุดที่ 26 จะบริหารงาน
โดยยึดหลักการและอุดมการณของสหกรณฯ และอยูบนพื้นฐานของความโปรงใสและตรวจสอบได ดังนั้น
ทุกครั้งที่สมาชิกติดตอ ฝาก-ถอน , ชำระคาหุน , ชำระเงินกู หรือ ธุรกรรมตางๆกับทางสหกรณฯ สมาชิกตอง
ขอหลักฐานการดำเนินธุรกรรมนั้นๆเพื่อใชในการตรวจสอบความถูกตองดวยครับ
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