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สวัสดีคะ               สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุกทานคะ จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับแรกของคณะกรรมการชุดที่ 26 ในฉบับนี้มี
หลายหลายเรื่องราวมาฝากเชนเคยคะ   เริ่มดวยเรื่องราวเกี่ยวกับสินเชื่อออนไลน
ทั้งขอดีและขอเสียใน คุยเฟองเรื่องสหกรณ สําหรับ บอกกลาวเลาความ เปน
เรื่องราวการประชุมใหญสามัญประจําปที่สหกรณจัดขึ้นตามนโยบาย Social Distancing 
รวมทั้งการมอบสวัสดิการตาง ๆ ใหกับสมาชิกสําหรับทานที่มีสื่อโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook 
ตองไมพลาด  ปกิณกะใหม ๆ ... ยุคไอที  ที่แนะแนําเกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียลอยางปลอดภัย        

และเหมือนเดิมคือ เสียงจากผูจัดการ เปนหัวขอปดทานจดหมายขาวคะ โดยคณะกรรมการทุกทาน
ขอสัญญาที่จะดําเนินกิจการสหกรณดวยความซื่อสัตยและตั้งใจเพื่อสมาชิกสหกรณทุกทานคะ..
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สินเช่ือออนไลน

     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

ท่ีมา : LINE TODAY, 2562 
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     เม่ือวันท่ี  6 สิงหาคม  2563   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัดไดจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป      ในวันน้ันเพ่ือนสมาชิกหลายทานตางก็มีความสุขช่ืนม่ืน     ไดรับของรางวัล 
ไดรับเงินปนผล ทางสอ.มฉก. จึงขอนําภาพบรรยากาศในวันประชุมมาใหเพ่ือนสมาชิกไดชมกันครับ
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สอ.มฉก.  หวงใยสมาชิกเปนอยางดี  จึงไดมอบสวัสดิการหลายอยางใหกับสมาชิก  ในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน63  

ท่ีผานมามีเพ่ือนสมาชิกหลายทานท่ีไดรับสวัสดิการหลายอยาง อาทิ  สวัสดิการผูเปนโสดไมมีบุตร  สวัสดิการมงคลสมรส  

สวัสดิการชวยเหลืองานฌาปนกิจ 

นอกจากน้ีในเดือนตุลาคม 2563 สอ.มฉก.  จํากัด จะจัดกิจกรรมโครงการสัปดาหการออม     ข้ึนระหวางเดือนกันยายนถึง

เดือนตุลาคม และมีการออกบูทประชาสัมพันธ โครงการในวันท่ี 30 ตุลาคม 63  ณ บริเวณชองลมระหวางอาคารเรียน

ในงานมีกิจกรรมเปดรับบริการเงินรับฝากจากสมาชิก การระดมหุนดวยการเปดบริการใหสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงคาหุน

รายเดือนได และการรับสมัครสมาชิกใหม

จึงขอเชิญชวนเพ่ือนสมาชิก เขารวมโครงการดังกลาว  งานน้ีมีของสมนาคุณมากมายครับ 

ºÍ¡¡Å‹ÒÇàÅ‹Ò¤ÇÒÁ
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หลายคนคงเคยไดยินเร่ือง Facebook โดนแฮก หรืออยูดีๆก็ login เขาไปใช Facebook ของตัวเองไมได ห  รือมีขอความขอความ

ชวยเหลือ(ยืมเงิน) สงไปถึงเพ่ือนของเราโดยท่ีเราเองก็ไมรูตัว หรือมีการโพสขายสินคา(ท่ีไมใชสินคาของเรา) โผลข้ึนมาใน Facebook 

ของเรา อันน้ีบอกไดเลยวา Facebook ของคุณ    ถูกแฮกหรือถูกสวมรอยเสียแลวจาหลายคนก็บอกอีกวา ฉันไมใชดารา ฉันไมใชคนดัง 

ไมมีใครมาแฮก Facebook ของฉันหรอก  อันน้ีบอกไดเลยวา  ไมจริง  คนท่ัวไปก็สามารถถูกแฮก Facebook กันได  เพราะการแฮก 

Facebook ไมใชเร่ืองยากนะจะ ขอบอกเรามาดูกันวา สาเหตุอะไรท่ีทําใหเราตกเปนเหยื่อของการถูกแฮก Facebook จะไดหาวิธีปองกัน

กันเสียกอน

1. การต้ังรหัสผาน(Password) ท่ีเดางาย สะดวกเรา สบาย

แฮกเกอรดวยรหัสผานยอดฮิต  ไดแก   วันเกิด  บานเลขท่ี 

บัตรประชาชน  เบอรโทร สวนใหญเปนเร่ืองท่ัวไปเก่ียวกับ

ตัวเราซ่ึงสามารถสืบคนไดไมยาก หรือบางคนก็ใชรหัสผาน

ยอดแย เชน password,123456,...      (ลองไป คนหาใน 

Google หาคําวา “รหัสผานยอดแย” จะมีตัวอยางให

หลีกเล่ียง)

วิธีปองกัน ก็คือ ต้ังรหัสผานใหยากแกการแฮกถาง้ันจะต้ังรหัส

ผานยังไงดี ผมมีสูตรมาให ก็คือต้ังเปนภาษาอังกฤษแตจําเปน

ภาษาไทย เชน จะใชรหัสผานวา “สหกรณหัวเฉียว” ก็พิมพ

คําวาสหกรณหัวเฉียว เปนภาษาอังกฤษ จะไดเปน lsdiINsy;gCup; เทาน้ีก็จะไดรหัสผานแบบยาก แตจํางายแลว

2. หลอกใหกรอกขอมูลให  (Phishing) วิธีการก็คือ หลอกใหเรากรอกขอมูลให โดยอางวาตองการอัพเดตขอมูลสวนตัว (แนนอนวา

จะตองมีขอมูลรหัสผานดวย)  หรือแจงวามีคนเขามาจะแฮกขอมูลของคุณ  ใหรีบเปล่ียนรหัสผาน  พอเรากรอกขอมูลเขาไปโดยนึกวา

ของจริง ก็เสร็จโจรเลย 

วิธีปองกัน ก็คือ กอนกรอกขอมูลสําคัญใหตรวจดู URL ใหดีเสียกอนวาใชของเว็บไซตของ Facebook (https://facebook.com) 

จริงหรือไม ไมใช Fakebook นะ

3. ใชโปรแกรมดักจับการคียขอมูล(Key Logger)     อันน้ีสวนใหญเปนโปรแกรมโทรจัน (ไวรัสแบบเก็บขอมูล) ท่ีแฝงตัวมากับการ

ดาวนโหลดโปรแกรมฟรี หรือโปรแกรมแฮก(แนะนําวาใหใชโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธ์ิ จะปลอดภัยกวา) การเขาเว็บ 18+ ก็เชนกันมักจะ

ไดรับของแถมติดไมติดมือมาดวย ถาไมจําเปนก็อยาเขา แนะนําใหเขาวัดฟงธรรมจะดีกวา

วิธีปองกัน ก็คือ ควรติดต้ังโปรแกรม Anti Virus, Anti Spyware หาไวประจําเคร่ืองเลยครับ ปลอดภัยกวา
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4. การใหเว็บบราวเซอร ชวยจํารหัสผานเราไว

อันน้ีอันตรายในแงการถูกขโมยรหัสผานไปใช เชน เวลาเราเอาคอมพิวเตอรไปซอม ก็เสร็จโจรในคราบของชาง หรือเวลาท่ีมีคนอ่ืนเขา

มาใชคอมพิวเตอรของเรา  ก็สามารถใชงานไดเหมือนตัวเราน่ันเอง  เพราะเว็บบราวเซอรจะจําช่ือผูใชและรหัสผานไวให  เราก็ชอบให

เว็บบราวเซอร ชวยจํารหัสผานให เพราะสะดวกในการเขาใชงาน ไมตองคอย login เขาใชทุกคร้ัง

วิธีปองกัน ก็คือ  จัดใหมีรหัสผานในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา  และระมัดระวังไมวางคอมพิวเตอรท้ิงไว   (อันน้ีอาจหายไปท้ัง

รหัสผานและเคร่ืองคอมพิวเตอรดวย)

5. ใชแลวไม logout ออก      บางคร้ังเม่ือมีการใชงานคอมพิวเตอรสาธารณะ เชน ในรานอินเตอรเน็ต ในมหาวิทยาลัย  หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอรสวนกลางท่ีใชงานรวมกัน   เม่ือใชงานเสร็จแลวไม logout ออกจากโปรแกรม Facebook คราวน้ีก็หวานหมูเสร็จคนมา

ใชตอท่ีสามารถสวมรอยเปนเราไดเลย  หรือแสบกวาน้ันก็คือ   เปล่ียนรหัสผานของเรา   คราวน้ีเราซ่ึงเปนเจาของตัวจริงก็ไมสามารถ

login ไดเลย

วิธีปองกัน ก็คือ ตอง logout ทุกคร้ังหลังจากเลิกใชงาน โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีไมใชเคร่ืองสวนตัว

หมายเหตุ ไมใชแต Facebook อยางเดียว โซเชียลเน็ตเวิรกอ่ืนๆ ไมวาจะเปน Line, Twitter, YouTube, Instagram รวมถึงการ

เขาใชงานเว็บไซตตางๆ ก็ตองระมัดระวังในลักษณะเดียวกันดวยนะจะ
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เรียน พ่ีๆนองๆชาวสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด (สอ.มฉก.) ทุกทาน

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณพ่ีๆนองๆทุกทานท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญฯ และรับทราบรายงานกิจกรรมประจำป 2562 

จนทำใหการประชุมใหญสามัญฯสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี    ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท่ีไดรับของรางวัลพิเศษ 

และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกทานท่ีไดรับความไววางใจเลือกต้ังใหเปนคณะกรรมการดำเนินการ     และ

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

สำหรับปงบประมาณ 2563 (1 มิ.ย.2563 – 31 พ.ค. 2564 ) คณะกรรมกราดำเนินการชุดท่ี 26 จะบริหารงาน

โดยยึดหลักการและอุดมการณของสหกรณฯ   และอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใสและตรวจสอบได    ดังน้ัน

ทุกคร้ังท่ีสมาชิกติดตอ ฝาก-ถอน , ชำระคาหุน , ชำระเงินกู หรือ ธุรกรรมตางๆกับทางสหกรณฯ สมาชิกตอง

ขอหลักฐานการดำเนินธุรกรรมน้ันๆเพ่ือใชในการตรวจสอบความถูกตองดวยครับ 
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