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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559
 สหกรณ์กำ�หนดให้มีก�รสัมมน�และประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2559 ในวันเส�ร์ท่ี 6 และวันอ�ทิตย์ท่ี  
7 กุมภ�พันธ์ 2559 เพื่อพิจ�รณ�งบดุล จัดสรรกำ�ไรสุทธิ ก�รพิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณร�ยได้และร�ยจ่�ย  
ประจำ�ปี 2559 และสรรห�คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ซึ่งจะเป็นบทบ�ทภ�ระหน้�ท่ีของผู้แทนสม�ชิก  
ที่ท่�นสม�ชิกทั้งหล�ยได้เลือกเข้�ม�ทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�ง โดยมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร
บริห�รสหกรณ์ รวมทั้งก�รสรรห�คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร เป็นป�กและเสียงแทนสม�ชิก เพื่อประโยชน์
ที่พึงมีต่อก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์และขบวนก�ร
สหกรณ์

สหกรณ์จะจ่�ยค่�ท่ีพักแบบเหม�จ่�ยให้
กับผู้แทนสม�ชิก ขอให้ท่�นโปรดติดต่อจองโรงแรม
หรือที่พักล่วงหน้� จะได้สะดวกในก�รม�ประชุม
ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี  2559       

นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์
ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

กล�่วเปิดก�รประชุมใหญ่
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เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นฤดูกาลของการใช้สิทธิ์ ใช ้

เสียง  เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี วันเสาร์ท่ี 6 และอาทิตย์ที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2559  วันส�าคัญของสหกรณ์ ที่ผู้แทนสมาชิกจะต้องใช้สิทธิ์ความ

เป็นเจ้าของสหกรณ์กันให้เต็มท่ี ผู้แทนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิก 

ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องมีบทบาทส�าคัญในการเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางร่วมกันพัฒนาสหกรณ์

ให้เจริญก้าวหน้า  รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน  

ผู ้แทนสมาชิกจึงถือได้ว ่าเป็นผู ้ที่มีส ่วนส�าคัญยิ่งในการ

ก�าหนดอนาคตสหกรณ์ โดยเป็นสื่อกลางเป็นปากเป็นเสียงแทน

สมาชิก มีสิทธิและอ�านาจหน้าที่ส�าคัญตามระเบียบสหกรณ์ดังนี้

1. มีสิทธ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

2. เป็นคณะท�างานหรือคณะอนุกรรมการตามที่สหกรณ์แต่งตั้ง

3. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์

4. ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือที่คณะกรรมการด�าเนินการ

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ

7. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�าไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

8. เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมใหญ่

สมาชิกก�าหนด อนาคตสหกรณ์

สิทธิหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
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 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นเวลาดีๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก แต่ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่า 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้น มีวิธีคิดค�านวณอย่างไร วันนี้เรามีค�าตอบมาฝากท่านสมาชิกกันค่ะ
1. เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจ�านวนเงินค่าหุ้นจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตรา
เงินปันผลในปีนั้น ๆ 
ตัวอย่างนางเอ็ม มีทุนเรือนหุ้นถึง 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา (ปี2557) เป็นเงิน 70,000 บาท และนางเอ็ม ถือหุ้นเดือนละ 1,000 ทุกเดือนของปี 2558 ใน
สิ้นปี นางเอ็ม จะได้เงินปันผล ดังนี้

                           (สหกรณ์จ่ายเงินปันผล 5.50%)                                   หน่วย: บ�ท
      วันที่       หุ้น    วิธีค�านวณปันผล 5.50% เงินปันผล

31 ธ.ค. 2557   70,000 70,000 X 5.50/100 X 12/12  3,850.00

31 ม.ค. 2558     1,000   1,000 X 5.50/100 X 11/12 50.42

28 ก.พ. 2558     1,000  1,000 X 5.50/100 X 10/12 45.83

31 มี.ค. 2558     1,000   1,000 X 5.50/100 X 9/12 41.25

30 เม.ษ.2558     1,000   1,000 X 5.50/100 X 8/12 36.67

31 พ.ค. 2558     1,000   1,000 X 5.50/100 X 7/12 32.08

30 มิ.ย. 2558     1,000     1,000 X 5.50/100 X 6/12 27.50

31 ก.ค. 2558     1,000   1,000 X 5.50/100 X 5/12 22.92

31 ส.ค. 2558     1,000   1,000 X 5. 50/100 X 4/12 18.33

30 ก.ย. 2558     1,000   1,000 X 5. 50/100 X 3/12 13.75

31 ต.ค. 2558     1,000    1,000 X 5. 50/100 X 2/12 9.17

30 พ.ย. 2558     1,000     1,000 X 5.50/100 X 1/12 4.58

31 ธ.ค. 2558     1,000   1,000 X 5. 50/100 X 0/12 0.00

รวม    82,000 หุ้นรายเดือน X 5.50% X เวลา 4,152.50

             รวม 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2558 นางเอ็มได้เงินปันผล  4,152.50

2. เงินเฉลี่ยคืน คอื เงินท่ีจ่ายคนืให้กบัสมาชกิผูจ่้ายดอกเบีย้เงนิกู ้ทีส่มาชกิจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ในปี
เดยีวกนั คูณด้วยอตัราเฉลีย่คนืท่ีสหกรณ์ ก�าหนดไว้ในในแต่ละปี สมาชกิทีม่ไิด้กูเ้งนิใด ๆ กบัสหกรณ์เลย จะได้รบัเฉพาะส่วนของเงนิปันผล
ตามหุน้ แต่ไม่ได้รบัเงนิเฉล่ียคนื

ตัวอย่าง นางเอ็ม
กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่างๆ นางเอ็ม  ช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี โดยสหกรณ์จะต้องค�านวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่  
(ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน) ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วน�ามารวมกัน และหากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ 14 ดังนั้น จ�านวนเงินเฉลี่ยคืน
ของนางเอ็ม ค�านวณได้ดังนี้                              หน่วย : บ�ท

ประเภทเงินกู้  ดอกเบี้ยทั้งปี   วิธีค�านวณเฉลี่ยคืน 14 % เงินเฉลี่ยคืน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน   5,512.60  5,512.60 X 14 /100 771.76

2. เงินกู้สามัญทั่วไป 18,521.10 18,521.10 X 14 /100 2,592.95

3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  2,463.25   2,463.25 X 14 /100    344.85

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม  3,673.45   3,673.45 X 14/100     514.28

       รวม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 นางเอ็ม ได้เงินเฉลี่ยคืน      4,223.84

ตอบ 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
 กรณีนางเอ็ม  เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้วจะเห็นว่า นางเอ็ม ได้รับเงินจ�านวน
 =  เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
 =   4,152.50 + 4,223.84
 =   8,376.34 บาท
 หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนใน
วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์) ซึ่ง
สมาชิกทุกท่านมีกับสหกรณ์ โดยใช้บัตร ATM Click CO-OP Card สามารถถอนได้ที่ตู้ATM สหกรณ์ และ ตู้ ATM ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย และ ธ.อิสลาม 
ทั่วประเทศและบัตรATM สหกรณ์ เบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยตลอด 24 ชั่วโมง ส�าหรับส�าหรับสมาชิกที่แจ้ง 
โอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เช่นเดียวกัน

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ค�านวณอย่างไร ?
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ความร�่ารวย ที่กล่าวถึงนี้คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีสม�่าเสมอตลอดชีวิต 

ท้ังในวัยท�างานและวัยพ้นการท�างาน ซึ่งมิได้หมายถึง การมีเงินทองเหลือกินเหลือ

ใช้ หากหมายถึง การมีอิสระและความมั่นคงทางการเงิน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีชีวิตที่

มีความสุขตามอัตภาพไปตลอดชีวิต และเหนืออื่นใด  มีความสุขและความสงบทาง

ใจอันเกิดจากมีความมั่นคงทางการเงิน  

เคล็ดลับดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1. จงท�างานหาเงินอย่างสุจริต ขยันหมั่นเพียร 

2. “จงอยู่กินต�่ากว่าฐานะ” เสมอ กล่าวคือ มีความมัธยัสถ์ไม่ใช้จ่ายอย่าง

สุรุ่ยสุร่ายไร้เหตุผล และอยู่กินอย่างพอเหมาะพอควร จนมีรายจ่ายต�่ากว่ารายได้   

ซึ่งหมายถึงการมีเงินเหลือจ่าย  ในครอบครัวหรือมีเงินออม

3. จงออมเงินโดยกันส่วนหนึ่งของรายได้ออกมาก่อนใช้จ่ายเสมอ ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15  ของรายได้ โดยถือว่าเป็นรางวัลส�าหรับตนเอง  

และเริ่มกระท�าตั้งแต่บัดนี้อย่างสม�่าเสมอ มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายของการน�าเงินเหลือเก็บเหล่านี้ ไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตในอนาคต

ในความพยายามที่จะออมอย่างมุ่งมั่น อย่าสนใจในด้านรายได้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรใส่ใจเรื่องการใช้จ่ายด้วย ส�าดังค�ากล่าวที่ว่า “รายได้

ส�าคัญ  แต่การใช้จ่ายนั้นส�าคัญกว่า”  

4. ท�าให้เงินออมอยู่ในสภาพ “เงินท�างานรับใช้” นั่นคือน�าเงินออมไปลงทุนเพื่อท�าให้เกิดรายได้เสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้จากการ

ท�างานปกติ

สิ่งส�าคัญท่ีสุดที่จะท�าให้เกิดความ “ร�่ารวย” ในเบื้องแรกคือ การออม และสิ่งที่จะท�าให้เกิดการออมขึ้นได้ คือ ความสามารถในการข่มใจ

ตนเองที่ต้องการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภค หรือ มีอ�านาจเหนือเงิน

5. ด�ารงชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ด�าเนินชีวิตด้วยความพอดีอยู่บนพื้นฐานของความพอเหมาะ พอควร ไม่เสี่ยงหรือประมาท

อย่างขาดสติ

   2 วิธีตรวจสอบยอดปันผล – เฉลี่ยคืน
เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทร.025798899 www.025798899.com

Username - password

คลิกเข้าสู่ระบบ

เลขที่สมาชิก - รหัสผ่าน

กด 6

เคล็ดของความ  “ร�่ารวย”  อย่างยั่งยืน
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กองทุนส่วนบุคคล 
(Private Fund)

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ) พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นการลงทุนทั้งใน
ตลาดแรก และตลาดรอง จ�านวนประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานะสภาพคล่องของสหกรณ์ เมื่อพิจารณาจากข้อมูล
รายได้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557) ตามตาราง จะเห็นได้ว่ารายได้จากภายนอกต่อรายได้สุทธิมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและในอนาคตคาดว่าอาจมากกว่ารายได้จากภายในในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ข้อมูลรายได้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557)

ปีพ.ศ.
รายได้

รายได้สุทธิ ก�าไรสุทธิ

รายได้จากภายนอก/ 
รายได้สุทธิ

ภายใน ภายนอก (บาท) (ร้อยละ)

2553 402,233,122.92 72,587,794.27 474,820,917.19 269,470,494.20 41,195,044.46 15.29

2554 421,151,998.30 97,009,889.98 518,161,888.28 272,907,413.21 51,093,526.42 18.72

2555 437,468,550.76 129,514,770.02 566,983,320.78 284,202,070.45 64,919,662.44 22.84

2556 435,944,459.89 197,666,692.83 633,611,152.72 332,070,376.73 103,595,482.61 31.20

2557 448,128,452.03 245,823,073.05 693,951,525.08 359,550,324.51 127,365,907.41 35.42

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีการหารือและร่วมกันหาแนวทางเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุน การบริหาร 
สภาพคล่องของสหกรณ์ ในเบือ้งต้นได้มีแนวคดิทีจ่ะเพิม่ช่องทางการลงทนุโดยการจ้างผูเ้ชีย่วชาญมาบรหิารอกีช่องทางหนึง่ เรยีกว่า กองทนุส่วนบคุคล  
(Private Fund) ซึ่งกองทุนนี้จะมาเป็นผู้บริหารการลงทุนแทนสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์ได้ก�าหนดนโยบายในการลงทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนในภาพรวม
นั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 มาตรา 62  และ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คืออะไร กองทุนส่วนบุคคล คือ กองทุนท่ีบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์ต้องการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยมอบหมายให้บริษัทจัดการหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้บริหารเงินลงทุน
นั้น ทั้งนี้ จะมีการท�าความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุนถึงนโยบายการลงทุน เป้าหมายทางการเงิน ความต้องการผลตอบแทนและ
ระยะเวลาการลงทุน โดยจัดท�าเป็นหนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ลงทุนเฉพาะแต่ละราย ก่อนที่จะรับเงินลงทุนหรือทรัพย์สินต่างๆ ไป
บริหาร ทั้งนี้ การด�าเนินการจะต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล
1. ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการลงทุนได้ 
2. การลงทุนมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย 
4. มีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ คอยติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด 
5. อ�านาจการต่อรองสูง ทั้งในแง่จ�านวนและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน รวมถึงหลักทรัพย์ที่เสนอขายเฉพาะเจาะจงกับ 

ผู้ลงทุนสถาบันด้วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน : ซึ่งบริษัทจัดการจะเก็บจากลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินจะเก็บจากลูกค้า

โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์  
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ
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ตัวอย่าง  ค่าธรรมเนียมการจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด (พ.ศ. 2557)

บริษัทหลักทรัพย์
จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทน
ค่าธรรมเนียมการ

จัดการ
รับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน)

ร้อยละ

บลจ. 
ไทยพาณิชย์

1,340

ต�่ากว่าร้อยละ 3
อยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 6
อยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.05
ร้อยละ 0.085

10.33

บลจ. เอ็มเอฟซี 660

ต�่ากว่าร้อยละ 3
อยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 6
อยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.05
ร้อยละ 0.09

3.82

บลจ. ยูโอบี 500

ต�่ากว่าร้อยละ 3
อยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 6
อยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.07
ร้อยละ 0.09

8.43

บลจ. กรุงไทย 500

ต�่ากว่าร้อยละ 3
อยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 6
อยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 10

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.07
ร้อยละ 0.09

13.05

ตัวอย่าง  ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

ผู้รับฝากสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน

 ธนาคาร กสิกรไทย ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน

ตัวอย่าง สหกรณ์ออมทรัพย์มีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ตามสัดส่วน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (พ.ศ. 2557)

บริษัทหลักทรัพย์
จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้

บลจ. ไทยพาณิชย์ 500 30 70

บลจ. ทิสโก้ 600 30 70

บลจ. เอ็มเอฟซี 800 30 70

บลจ. ธนชาต 900 50 50

ในฉบับนี้น�าข้อมูลเบื้องต้นมาให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)  และความเคลื่อนไหวของแนวคิดของคณะ
กรรมการที่จะเพ่ิมช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต พอเป็นสังเขป หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะน�ามาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป สมาชิก
ท่านใดมีข้อแนะน�าหรือความคิดเห็นประการใดขอได้โปรดแจ้งให้สหกรณ์ได้รับทราบด้วยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก็จะนับได้ว่าเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงของสหกรณ์ที่สมาชิกทุกๆท่านเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูล จ�กสหกรณ์ออมทรัพย์ก�รไฟฟ�้ฝ�่ยผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยมหิดล จำ�กัด
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“ พุทธวจน ”
ฉบับนี้ขอนำ�เครื่องมือที่เป็นหนท�งในก�รเข้�ถึงก�รดับไม่

เหลือแห่งทุกข์ทั้งหล�ย ไม่ว่�ทุกข์นั้นจะเป็นอะไรก็ต�ม อีกนัยหนึ่ง

อ�จเรียกว่�เป็นเครื่องมือในก�รแก้กรรมก็ว่�ได้ เครื่องมือนี้เปรียบ

ได้เสมือนหนึ่งเป็นอ�วุธชั้นเอกที่สำ�คัญที่สุด ซึ่งพระพุทธเจ้�ได้ทรง

สรรเสริญและได้กล่�วไว้ว่�ห�กได้มีบัญญัติไว้อยู่ในธรรมวินัยใด ธรรม

วินัยนั้นก็จะเป็นหนท�งสู่ก�รพ้นทุกข์ได้ นั้นคือ อริยมรรคมีองค์แปด

นั้นเอง

อริยมรรคมีองค์แปด

ภิกษุทั้งหล�ย ! ก็อริยสัจคือหนท�งเป็นเครื่องให้ ถึงคว�ม

ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น เป็นอย่�งไรเล่� ? คือหนท�งอันประกอบด้วย

องค์แปดอันประเสริฐ นี้เอง, องค์แปดคือ :- คว�มเห็นชอบ, คว�มดำ�ริ

ชอบ, ก�รพูดจ�ชอบ, ก�รง�นชอบ, ก�รเลี้ยงชีพชอบ, คว�มเพียร

ชอบ, คว�มระลึกชอบ, คว�มตั้งใจมั่นชอบ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มเห็นชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มรู้ในทุกข์, คว�มรู้ในเหตุให้ เกิดทุกข์, 

คว�มรู้ในคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์, คว�มรู้ใน หนท�งเป็นเคร่ืองให้

ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด, นี้เร�เรียกว�่ สัมม�ทิฏฐิ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มดำ�ริชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มดำ�ริในก�รออกจ�กก�ม, คว�มดำ�ริใน

ก�รไม่พย�บ�ท, คว�มดำ�ริในก�รไม่เบียดเบียน, นี้เร�เรียกว่� สัมม�

สังกัปปะ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! ก�รพูดจ�ชอบเป็นอย่�งไรเล�่ ? 

ภิกษุทั้งหล�ย ! ก�รเว้นจ�กก�รพูดเท็จ, ก�รเว้น จ�กก�ร

พูดยุให้แตกกัน, ก�รเว้นจ�กก�รพูดหย�บ, ก�รเว้นจ�กก�รพูดเพ้อ

เจ้อ, นี้เร�เรียกว่� สัมม�ว�จ�. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! ก�รง�นชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุท้ังหล�ย ! ก�รเว้นจ�กก�รฆ่�สัตว์, ก�รเว้น จ�กก�ร

ถือเอ�สิ่งของที่เจ้�ของไม่ได้ให้, ก�รเว้นจ�กก�ร ประพฤติผิดในก�ม

ทั้งหล�ย, นี้เร�เรียกว่� สัมม�กัมมันตะ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! ก�รเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหล�ย ! อริยส�วกนี้ ละมิจฉ�ชีพเสีย สำ�เร็จ คว�ม

เป็นอยู่ด้วยสัมม�ชีพ, นี้เร�เรียกว�่ สัมม�อ�ชีวะ.

 ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มเพียรชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหล�ย ! ภิกษุนี้ ย่อมปลูกคว�มพอใจ ย่อม พย�ย�ม 

ย่อมปร�รภคว�มเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม ตั้งจิตไว้ เพื่อคว�มไม่

บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหล�ย อันเป็นบ�ป ที่ยังไม่ได้บังเกิด

ข้ึน; ย่อมปลูกคว�มพอใจ ย่อมพย�ย�ม ย่อมปร�รภคว�มเพียร ย่อม

ประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อก�รละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหล�ยอัน 

เป็นบ�ป ที่บังเกิดขึ้นแล้ว; ย่อมปลูกคว�มพอใจ ย่อม พย�ย�ม ย่อม

ปร�รภคว�มเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม ตั้งจิตไว้ เพื่อก�รบังเกิดขึ้น

แห่งกุศลธรรมท้ังหล�ยท่ียัง ไม่ได้บังเกิด; ย่อมปลูกคว�มพอใจ ย่อม

พย�ย�ม ย่อม ปร�รภคว�มเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพื่อ 

คว�มยั่งยืน คว�มไม่เลอะเลือน คว�มงอกง�มยิ่งขึ้น คว�มไพบูลย์ 

คว�มเจริญ คว�มเต็มรอบแห่งกุศลธรรม ท้ังหล�ยท่ีบังเกิดขึ้นแล้ว, น้ี

เร�เรียกว่� สัมม�ว�ย�มะ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มระลึกชอบเป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหล�ย ! ภิกษุนี้ เป็นผู้มีปกติพิจ�รณ�เห็น ก�ยใน

ก�ยอยู่, มีคว�มเพียรเป็นเครื่องเผ�กิเลส มีคว�ม รู้สึกตัวทั่วพร้อม มี

สติ นำ� คว�มพอใจและคว�มไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติ

พิจ�รณ�เห็นเวทน�ใน เวทน�ทั้งหล�ยอยู่, มีคว�มเพียรเป็นเครื่องเผ�

กิเลส มีคว�มรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ� คว�มพอใจและคว�ม ไม่พอใจ

ในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติพิจ�รณ�เห็นจิต ในจิตอยู่, มีคว�ม

เพียรเป็นเครื่องเผ�กิเลส มีคว�มรู้สึก ตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ� คว�ม

พอใจและคว�มไม่พอใจใน โลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติพิจ�รณ�เห็น

ธรรมในธรรม ทั้งหล�ยอยู่, มีคว�มเพียรเป็นเครื่องเผ�กิเลส มีคว�ม 

รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ� คว�มพอใจและคว�มไม่พอใจ ในโลกออก

เสียได้, นี้เร�เรียกว่� สัมม�สติ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! คว�มตั้งใจมั่นชอบเป็นอย�่งไร ? 

ภิกษุท้ังหล�ย ! ภิกษุนี้ เพร�ะสงัดจ�กก�มท้ังหล�ย เพร�ะ

สงัดจ�กอกุศลธรรมท้ังหล�ย ย่อมเข้�ถึงฌ�นที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจ�ร มี

ปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่; เพร�ะวิตกวิจ�รรำ� งับลง, เธอ

เข้�ถึงฌ�นที่สอง อันเป็น เครื่องผ่องใสแห่งใจในภ�ยใน ให้สม�ธิเป็น

ธรรมอันเอก ผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจ�ร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สม�ธิ 

แล้วแลอยู่; เพร�ะปีติจ�งห�ยไป, เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีคว�ม

รู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยน�มก�ย ย่อมเข้�ถึงฌ�นที่ส�ม 

อันเป็นฌ�นที่พระอริยเจ้�ท้ังหล�ย กล่�วสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่� “เป็น

ผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มี ก�รอยู่เป็นสุข” แล้วแลอยู่; เพร�ะละสุขและทุกข์

เสียได้ และเพร�ะคว�มดับห�ยไปแห่งโสมนัสและโทมนัส ในก�ลก่อน, 

เธอย่อมเข้�ถึงฌ�นที่สี่ อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์ เพร�ะ

อุเบกข� แล้วแลอยู่, นี้เร�เรียกว่� สัมม�สม�ธิ. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! นี้เร�เรียกว่� อริยสัจ คือ หนท�ง เป็นเครื่อง

ให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์. 

มห�. ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.
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 เศรษฐกิจยามน้ี ใครที่มีไอเดียดี ๆ ไม่เหมือนใคร บวกกับความมุ่งมันและมีความขยันท่ีอยากจะท�าอาชีพเสริม สหกรณ์ยินดี

สนับสนุนส่งเสริมสมาชิก สมาชิกสามารถยื่นค�าขอกู้ พร้อมแผนธุรกิจขนาดย่อเข้ามาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ใครมีความตั้งใจ

ที่จะสร้างเม็ดเงิน มาท�าให้เงินในกระเป๋างอกเงยกันดีกว่า  ดอกเบี้ยต�่ากว่าสถาบันการเงินอื่น งวดผ่อนช�าระนานสูงสุดถึง 144 เดือน เมื่อ

เปรียบเทียบกับเงินกู้สามัญทั่วไปจะผ่อนช�าระรายเดือนน้อยกว่า 

(วงเงินที่จะกู้เงินกู้ส�มัญประกอบอ�ชีพเสริม จะต้องไม่เกินวงเกินกู้ส�มัญทุกประเภท)

ยกตัวอย่าง
นาย ก ขออนุมัติกู้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จ�านวน 100,000 บาท

เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม ดอกเบี้ย 4.50% เงินกู้สามัญทั่วไป ดอกเบี้ย 6.10 %

ขอกู้                              100,000.00 บาท                            ขอกู้ 100,000.00 บาท

ผ่อนช�าระเดือนละ              910.00 บาท                            ผ่อนช�าระเดือนละ 990.00 บาท

รวมดอกเบี้ยทั้งหมด       29,134.92 บาท                            รวมดอกเบี้ยทั้งหมด 40,660.90 บาท

 ขอเพียงสมาชิกที่กู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีความต้ังใจจริงในการท�าธุรกิจ เชื่อแน่ว่า ความร�่ารวย ความสุข และความ

ส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ ก็จะมาหาคุณในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง!  “ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พรแสวง ไม่ใช่แค่มีพรสวรรค์”

    ใกล้จะถึงวันที่ได้ลุ้นกันอีกแล้ว ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงไป

ครอง ทางสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิก (พิเศษ!!ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลรวม 50,000 ปี ละ 2 ครั้ง รวม 100,000 

บาท)  และจะจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี) และวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  มาร่วมลุ้นรางวัลต้อนรับปีใหม่กันค่ะ  

รางวัลที่ 1 เงินฝากจ�านวน 10,000 บาท  (1 รางวัล) 
รางวัลที่ 2 เงินฝากจ�านวน 5,000 บาท  (2 รางวัล) 
รางวัลที่ 3 เงินฝากจ�านวน 1,000 บาท  (30 รางวัล)

โดยเงินรางวัลจะน�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
(ติดตามรายช่ือผู้โชคดีได้ในวารสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ และในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com)

ใครคือผู้คว้ารางวัล
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำ�นวนเงิน 50,000 บ.

วันประชุมใหญ่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559

ไอเดียแหวกแนว 
เนรมิตความรวยด้วยอาชีพเสริม 
ด้วยเงินกู้สามัญ
เพื่อประกอบอาชีพเสริม



รายการ 31  ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2558  30  พฤศจิกายน  2558

จ�านวนสมาชิก 13,331.00 13,254.00 13,248.00

จ�านวนสมาชิกสมทบ 15,005.00 16,296.00 16,161.00

สินทรัพย์รวม 13,070,730,739.23 14,879,527,027.82 14,739,496,129.75

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 349,084,055.65 108,061,206.79 127,381,222.63

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 1,148,708,404.15 1,097,128,616.03 1,327,871,055.93

เงินลงทุนระยะส้ัน 328,354,900.00 81,729,380.00 20,615,472.20

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 86,136,657.12 133,795,641.04 125,163,052.45

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 19,097,344.98 27,577,852.50 27,532,535.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,053,030,547.98 6,809,735,636.15 6,779,826,315.58

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 143,827,805.87 91,233,916.91 103,229,192.58

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 909,809,499.59 981,439,968.15 961,439,797.87

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 33,333,332.00 339,791,451.25 328,239,695.25

เงินลงทุนระยะยาว 3,859,834,928.47 5,068,348,393.27 4,853,637,147.75

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,265,871.48 6,855,391.21 6,897,239.61

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 80,177,537.76 75,399,494.47 75,810,641.79

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 46,783,374.15 56,542,648.86 1,665,452.03

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 187,309.08

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 2,099,170.95 1,700,122.11 0.00

หน้ีสินรวม 7,673,939,819.74 8,824,297,196.90 8,801,343,835.09

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,145,000,000.00 1,648,000,000.00 1,643,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 4,544,270,242.13 5,024,797,954.22 5,017,812,911.06

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ 431,860,677.26 524,371,725.46 541,112,814.37

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,140,339,156.44               3,419,662,084.07 3,421,884,203.43

  - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 722,974,710.08 777,081,582.71 764,207,542.17

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 181,533,018.76 213,786,272.00 204,196,066.48

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 65,276,128.59 87,154,390.76 83,702,384.63

  - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,286,551.00 2,741,899.22 2,709,899.98

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,902,067,272.75 2,075,092,170.59 2,076,022,534.03

  - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 116,469,003.48 143,632,932.62 141,612,113.88

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,733,676,583.97 1,874,280,136.55 1,879,356,559.52

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 42,764,623.08 41,614,706.79 40,436,456.84

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 9,157,062.22 15,564,394.63 14,617,403.79

  - เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 18,726,873.85 25,064,361.29 25,485,706.84

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 42,420,616.01 26,736,581.80 17,567,868.16

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 24,606,129.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,037,240,595.27 5,654,095,478.79 5,582,834,090.10

ทุนเรือนหุ้น 4,348,140,930.00 4,837,132,540.00 4,791,368,910.00

ทุนส�ารอง 403,545,505.32 443,242,690.03 443,232,690.03

ทุนสะสม 69,386,663.52 80,575,509.13 80,933,809.13

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 216,167,496.43 293,144,739.63 267,298,680.94

รายได้ 693,951,524.84 760,859,044.55 644,587,180.87

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 446,533,174.90 468,566,060.76 418,303,909.37

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 39,859,222.42 50,747,193.85 51,960,490.08

ผลตอบแทนจากการลงทุน 202,650,822.40 237,463,412.39 171,122,750.05

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,483,091.33 1,672,094.40 1,672,094.40

รายได้อ่ืน 2,425,213.79 2,410,283.15 1,527,936.97

ค่าใช้จ่าย 334,401,200.62 359,724,692.42 289,268,976.31

ดอกเบ้ียจ่าย 262,386,552.16 288,660,498.72 232,414,273.78

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 72,014,648.46 71,064,193.70 56,854,702.53

ก�าไรสุทธิ 359,550,324.22 401,134,352.13 355,318,204.56
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อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน

รับ SMS แจ้ง เงินปันผล - เฉลี่ยคืน
ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ส น อ ต่ อ 
ท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

วันที่ 22 ม.ค. 2559
 สมาชิกทุกท่าน จะได้รับ SMS แจ้งยอด
เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 59 หรือ 
สามารถตรวจสอบผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
CO-OP Phone  0-2579-8899  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่มีวันหยุด สมาชิกสามารถใช้บัตร ATM เบิก
เงินปันผล - เฉลี่ยคืน วันที่ 7 ก.พ. 59 หลังปิด 
การประชุมใหญ่

เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

ออมทรัพย์พิเศษ 3.65

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.15

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1  ธันวาคม  2558) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญท่ัวไป 6.10

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.50

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.50

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.15

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.10

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือความม่ันคงครอบครัว 5.15

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระ

ราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 5.15
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เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำานองเป็นหลักประกัน

เร่ิมใช้  วันท่ี 28 ธันวาคม 2558   

ขา่วด.ี. ระเบียบใหม ่!!!!

อาศัยอ�านาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชิก

สหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 41(2) และมตคิณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ชดุ

ที ่38 ในการประชมุครัง้ที ่14 เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ให้มปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 

จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงนิกูส้ามญัโดยใช้อสงัหารมิทรพัย์จ�านองเป็นหลกัประกนั ดงันี้ 

1. วตัถุประสงค์การขอกู้
สมาชกิผูป้ระสงค์ขอกูเ้งนิกู้สามัญโดยไม่ใช้หุน้ เงนิฝาก หรอืบุคคลค�า้ประกัน สามารถ  ยืน่

ค�าขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใช้อสงัหารมิทรพัย์จ�านองเป็นหลกัประกนัได้ ส�าหรบัเงนิกูส้ามญัประเภทต่างๆ ดงันี้

 (1) เงนิกูส้ามญัทัว่ไป   

 (2) เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา  

 (3) เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ   

 (4) เงนิกูส้ามญัเพือ่ส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน

 (5) เงนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัย์สนิ

 (6) เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

 (7) เงนิกูส้ามญัเพือ่การท่องเทีย่ว

 (8) เงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั

2. วงเงนิกู้
วงเงินกู้ให้อยู่ภายในวงเงินที่ก�าหนดตามเงินได้รายเดือนของผู้กู้ประเภทเงินกู้สามัญ ตาม

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ ดงันี้

(1) เงนิได้รายเดอืนไม่เกนิ 13,000 บาท             จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ   750,000 บาท

(2) เงนิได้รายเดอืน 13,001 – 15,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ   850,000 บาท

(3) เงนิได้รายเดอืน 15,001 – 17,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ   900,000 บาท

(4) เงนิได้รายเดอืน 17,001 – 21,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ   950,000 บาท

(5) เงนิได้รายเดอืน 21,001 – 25,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท

(6) เงนิได้รายเดอืน 25,001 – 30,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 1,250,000 บาท

(7) เงนิได้รายเดอืน 30,001 – 35,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 1,500,000 บาท

(8) เงนิได้รายเดอืน 35,001 – 41,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 1,750,000 บาท

(9) เงนิได้รายเดอืน 41,001 – 51,000 บาท        จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 2,000,000 บาท

(10) เงนิได้รายเดอืน 51,001 – 61,000 บาท      จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ  2,250,000 บาท

(11) เงนิได้รายเดอืน 61,001 – 71,000 บาท      จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ  2,500,000 บาท

(12) เงนิได้รายเดอืน 71,001 บาทขึน้ไป            จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ  3,000,000 บาท

ทัง้นี ้จ�านวนเงนิกูต้้องไม่เกนิร้อยละ 80 แห่งมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีน่�ามาเป็นหลกัประกนั

3. คณุสมบติัของผู้กู ้หุ้น ระยะเวลาการผ่อนช�าระเงนิกู ้และรายได้รายเดอืนคงเหลอื
คณุสมบตัขิองผูกู้ ้ หุน้  ระยะเวลาการผ่อนช�าระเงนิกู ้ และรายได้รายเดอืนคงเหลอื ให้เป็น

ไปตามทีก่�าหนดส�าหรบัผูกู้ป้ระเภทเงนิกูส้ามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ว่าด้วย

การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

4. อสงัหาริมทรพัย์ทีเ่ป็นหลกัประกนั
(1) โฉนดท่ีดนิ หรอื นส.3ก. พร้อมสิง่ปลกูสร้าง ต้องมทีางเข้า-ออก และไม่เป็นทีดิ่นทีห้่าม

จ�าหน่ายจ่ายโอน ( เอกสารสทิธิห์ลงัแดง ) หรอื

(2) หนงัสอืกรรมสทิธิห้์องชดุ (อ.ช.2) 

ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรสหรือบุตร (ยกเว้น 

บุตรบญุธรรม) 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จ�านองเป็นหลักประกัน
----------------------------

5. เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอกู้
(1) ใบค�าขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใช้อสงัหารมิทรพัย์จ�านองเป็นหลกัประกัน 

(2) เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามทีก่�าหนดไว้ในประกาศการให้เงนิกู้สามัญแต่ละประเภท 

(3) ส�าเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรข้าราชการ ผูกู้/้คูส่มรส ทะเบียนบ้านของผูกู้/้คู่สมรส และ

ส�าเนาทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกลุ (ถ้าม)ี 

(4) กรณกีรรมสทิธิเ์ป็นของบตุรต้องแนบส�าเนาบตัรประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของบตุร

(5) สลปิเงนิเดอืนเดอืนสดุท้ายของผูกู้้

(6) ส�าเนาเอกสารกรรมสทิธิท์ีด่นิหรอืห้องชดุขนาดเท่าต้นฉบบั

(7) แผนทีท่ีต่ัง้อสงัหารมิทรพัย์โดยสงัเขป

6. ขัน้ตอนการกู ้และระยะเวลาการอนมุตัิ
(1) ยืน่ค�าขอกูพ้ร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

(2) ผูกู้จ้ะต้องช�าระค่าใช้จ่าย ดงันี้

 - ค่าประเมนิหลกัทรพัย์ตามทีจ่่ายจรงิ พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 

 - ค่าใช้จ่ายในการจดจ�านอง 

  กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล  จ�านวน 1,000 บาท

  ต่างจงัหวดั                    จ�านวน 3,000 บาท

(3) สหกรณ์จะแจ้งผลการพจิารณาค�าขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยืน่ค�าขอ

(4) กรณไีด้รบัอนมุตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัท�านติกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่

อนมุตัเิงนิกู้     

7. อตัราดอกเบีย้
อตัราดอกเบีย้ของเงนิกูส้ามญัแต่ละประเภทเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

8. การประกนัชวีติ
ผูกู้ต้้องท�าประกนัชวีติ และประกนัอคัคภียัตามทีส่หกรณ์ก�าหนด

  

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป

                  ประกาศ ณ วันที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558

(นายสทิธชิยั  อึง๊ภากรณ์)

ประธานกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

                               



ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ทีป่รกึษา นายสทิธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสภุาพ ค�าแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางรตันพร สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

พิธีเปิดอาคารสำานักงานใหญ่  
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำากัด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2558
 สหกรณ ์ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้  จ� ากัด ได ้มอบหมายให ้  

นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ และ นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส รองผู้จัดการ

ไปร่วมงานพิธเีปิดอาคารส�านกังานใหญ่สหกรณ์ออมทรพัย์กองทพัภาคที ่3  

จ�ากัด เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ติดตั้งแผงอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า

จากแสงอาทติย์บนหลงัคาอาคาร (SOLAR ROOF) ก�าลงัการผลติ 40 กโิลวตัต์ 

 ท่านรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 

จ�ากัด พล.ต. อานนท์ เทพานวล ให้เกียรติพาชมห้องควบคุมกระแสไฟฟ้า


