ลมหนาวปี 59 กาลังจะผ่านพ ้นไป คิดว่าเพือ
่ สมาชิก สอ.บน.5
ได ้รับลมหนาวกันทั่วหน ้า จะร ้อนกายหรือร ้อนใจด ้วยก็อยู่ทก
ี่ าร
กระทาของแต่ละคน แต่หากมีสติไม่ประมาท คิดดี ทาดี และพูดดี
ย่อมได ้รับสิง่ ดี ๆ ตอบแทนแน่นอน
เมือ
่ อาทิตย์ทผ
ี่ า่ นมาผมได ้ไปประชุม สอ.นขต.ทอ.ทีห
่ ้อง
่ วชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได ้มาบรรยาย
ประชุม ทอ.มีผู ้เชีย
ให ้ฟั ง ซึง่ ท่านได ้ให ้ข ้อคิดสิง่ ทีส
่ หกรณ์ควรพัฒนาในการบริหาร
เงินคือจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารอง เพือ
่ ลดอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้
และปกป้ องทุนเรือนหุ ้นของสมาชิก และให ้สหกรณ์เป็ นสวัสดิการ
่ รอบครัวสมาชิก ชุมชน และองค์กร
ให ้มีความหลากหลายขยายสูค
่
ซึงถือเป็ นข ้อคิดทีด
่ ี ทีค
่ วรนาไปปฏิบัตต
ิ อ
่ ไปและได ้มีโอกาส
พูดคุยกับผู ้แทน สอ.บางหน่วยทีม
่ าประชุมด ้วย ทาให ้ทราบความ
แตกต่างถึงกิจกรรมของแต่ละ สอ.ทัง้ ในเรือ
่ งของทุน ดอกเบีย
้
เงินกู ้ เงินปั นผล และเฉลีย
่ คืน โดยคิดตามผลกาไรของแต่ละ
สอ.และมีบาง สอ.มีเงินฝากของสมาชิกเหลือต ้องไปฝากกับ
สอ.อืน
่ นาดอกผลมาเป็ นรายได ้เพิม
่ เติม นัน
้ แสดงถึงความมั่นคง
ของสหกรณ์ของหน่วยนัน
้ แต่ สอ.บน.5 ทุนสารองมีน ้อย มีผู ้กู ้
เป็ นจานวนมาก จึงต ้องกู ้เงินมาจากแหล่งการเงินอืน
่ เพือ
่ นามา
อานวยความสะดวกให ้เพือ
่ นสมาชิกทีเ่ ดือดร ้อน ซึง่ ในแต่ละงวด
มีสมาชิกยืน
่ กู ้กันหลายรายทัง้ ผู ้กู ้หน ้าใหม่และผู ้กู ้หน ้าเก่าทีข
่ อกู ้
ต่อ ยิง่ สมาชิกกู ้มาก สอ.ก็มผ
ี ลกาไรมาก แต่นั่นคือดอกเบีย
้ จาก
เพือ
่ นสมาชิกทีเ่ ดือดร ้อนหากเพือ
่ สมาชิกได ้นาเงินทีก
่ ู ้ไปลงทุน
แล ้วมีผลตอบแทนกลับมาก็เพิม
่ รายได ้ขึน
้ แต่หากนาไปใช ้จ่าย
โดยไม่เกิดประโยชน์หรือบรรเทาความเดือดร ้อนต่าง ๆ ก็ต ้องเป็ น
หนีก
้ น
ั อีกหลายปี ดังนัน
้ จึงอยากจะเตือนสติเพือ
่ นสมาชิกให ้มี
ความรอบคอบในการใช ้จ่ายบริหารเงินของตัวเองให ้เกิดประโยชน์
สูงสุด หากคิดว่าจาเป็ นมันก็จาเป็ นไปหมด ก็จะเป็ นหนี้ไปตลอด
บางคนเกษี ยณไปแล ้วยังใช ้หนีไ้ ม่หมด สาหรับใครทีเ่ กษี ยณไป
แล ้วรับบาเหน็ จ หรือบานาญเต็ม ๆ โดยไม่มห
ี นีค
้ ้างกับสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ก็จะมีโอกาสพักผ่อน ท่องเทีย
่ วหาความสุขเป็ น
กาไรในบัน
้ ปลายของชีวต
ิ ได ้ในระดับหนึง่ หรือจะอยูเ่ ลีย
้ งหลาน
ิ ต่อไป
ก็ไม่ต ้องกังวลเรือ
่ งหนี้สน
สวัสดีครับ

ฉบับนีส
้ มาชิกมีปัญหาถามมาให ้ตอบอีกแล ้วค่ะ
้ หุ ้นเพิม
Q : พีค
่ รับทาไมสหกรณ์ชว่ งนีเ้ ปิ ดให ้รับซือ
่ บ่อยจังครับ
ดูทา่ ทางสหกรณ์จะส่อแววว่าจะมีปัญหาด ้านการเงินหรือครับจะ
ล ้มไหมครับ
้ หุ ้นเพิม
A :การทีส
่ หกรณ์เปิ ดให ้รับซือ
่ บ่อยขึน
้ เพือ
่ เป็ นการระดม
ทุนในสหกรณ์ให ้มั่นคงขึน
้ โดยทีเ่ ราไม่ต ้องไปกู ้จากทีอ
่ น
ื่
้ทุ
มาบริการให ้สมาชิกกู ้ยืมโดยใช นของเราเองค่ะ
้ หุ ้นเพิม
Q: ผมขอถามหน่อยครับว่าการซือ
่ กับการฝากเงินออม
ทรัพย์พเิ ศษแบบไหนดีกว่ากันครับ
A: ดีทงั ้ สองอย่างค่ะเพราะถือว่าเป็ นการออมเหมือนกันค่ะ
การฝากเงินออมทรัพย์พเิ ศษกับทางสหกรณ์นัน
้ ดอกเบีย
้ สูงมาก
ค่ะร ้อยละ 4.25 ต่อปี นะคะ และก็ถ ้าจาเป็ นเดือดร ้อนจาเป็ น
เราสามารถถอนออกมาใช ้ได ้ค่ะ แต่มข
ี ้อจากัดถอนได ้
แค่เดือนละครัง้ แต่ถ ้าเปิ ดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา ดอกเบีย
้
ร ้อยละ 3 ต่อปี ถอนได ้ตลอดเวลาค่ะ เดือนละกีค
่ รัง้ ก็ได ้ค่ะ
้ หุ ้นเพิม
แต่สาหรับซือ
่ เป็ นการออมระยะยาวค่ะคือไม่สามารถ
ถอนเงินออกได ้ นอกจากจะลาออกจากสหกรณ์คะ่
ผลประโยชน์ทไี่ ด ้จะเป็ นเงินปั นผล ตอนประชุมใหญ่คะ่ ซึง่ แล ้ว
แต่ผลกาไรของปี นัน
้ ๆ ค่ะ เลือกได ้เลยค่ะมีข ้อดีทงั ้ สองแบบ
เลยค่ะ สมาชิกสนใจแบบไหนก็สามารถเลือกได ้เลยค่ะ

แล ้วพบกันใหม่ฉบับหน ้านะคะ

ออมทร ัพย์
ออมทร ัพย์พเิ ศษ

้ เงินฝาก
อ ัตราดอกเบีย

3 %
4.25 %

ต่อปี
ต่อปี

7%

ต่อปี

้ เงินกู ้
อ ัตราดอกเบีย

เงินกูส
้ าม ัญและฉุกเฉิน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ว่าด ้วย
การให ้เงินกู ้และดอกเบีย
้ เงินกู ้ แก ้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 7
พ.ศ.2558
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ข้อ 79 (8)และข้อ 107 (3)ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 11/2558 วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ว่าด้วยการ ให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงิน
กู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 21 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2556 และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 21 หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกู้
สามัญรายก่อนของผูก้ คู้ งเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผกู้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประ
กันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้ (ถ้ามี) ก็ดี
มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใด ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32 (2) ก ซึ่ งมิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ซู้ ่ ึ งคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อย หนึ่งคน ค้ าประกันอย่างไม่มีจากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ยก็ตอ้ งค้ าประกันเพื่อ
หนี้สินสาหรับเงินกูร้ ายใหม่ท้งั หมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจวินิจฉัย
ให้เรี ยกค้ าประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และอาจให้สมาชิกผูก้ ถู้ ือหุ้นเพิ่มก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่า ห้ าราย ในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่ง
สามารถค้ าประกันเงินกูส้ มาชิกแต่ละรายได้ไม่เกิน หกสิ บเท่ าของเงินได้รายเดือนของตน
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมรควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
อนึ่งภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้
มีสมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้เงินกูใ้ นส่วน
ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น โดย
ต้องเป็ นที่พอใจแก่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูว้ ่าจานวนเงินกูส้ ่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของ
ผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้ อยละเจ็ดสิ บแห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ าย
ในร้อยละเก้าสิ บแห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4) ทาสัญญาประกันชีวิตกับบริ ษทั ที่สหกรณ์คดั เลือกให้ในวงเงินตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์
ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับตามวรรคแรก หากได้นามาชาระหนี้ที่สมาชิกผูน้ ้ นั มีอยูต่ ่อสหกรณ์จนครบถ้วน
แล้ว หากมีเงินคงเหลืออยูจ่ านวนเท่าใด สหกรณ์จะมอบให้กบั ทายาท หรื อบุคคลอื่นใด ๆ ตามที่สมาชิกผูน้ ้ นั
ได้แสดงเจตนาไว้เป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์”
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร
(อนิรุทธ์ รัฐพร)
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด

้ หุน
เนือ
่ งจากทางสหกรณ์ ทาการเปิ ดซือ
้ เพิม
่
พิเศษ มีสมาชิกสนใจก ันอย่างต่อเนือ
่ งจึง
้ หุน
้ อีก สาหร ับปี 59
ได้ขยายเวลาการซือ
้ เพิม
่ ขึน
้ ตงแต่
ครงที
ั้ ่ 1 เปิ ดซือ
ั้
1 ต.ค.58—31 ธ.ค.58 จานวนคนละ
100,000.-บาท มีจานวน 36 ราย เป็นเงิน
1,667,200.-บาท
้ ตงแต่
ครงที
ั้ ่ 2 เปิ ดซือ
ั้
1 ม.ค.59—31 มี.ค.59 จานวนคนละ
100,000.- บาท จานวนจึงขอเชิญชวนสมาชิกท่านใด
สนใจ ติดต่อสอบถามได้ท ี่ สหกรณ์ออมทร ัพย์กองบิน 5
ได้ตามว ันและเวลาราชการค่ะ

ื่ คณะกรรมการประจาปี 2559
รายชอ
น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
น.อ.อนิรท
ุ ธ์ ร ัฐพร

(ประธานกรรมการ)
(รองประธานกรรมการ 1,
ผูจ
้ ัดการ)
น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ (รองประธานกรรมการ 2)
ั
น.อ.วิสนต์
พจน์บรรดิษฐ ์ (รองประธานกรรมการ 3)
น.ท.ประพ ันธ์ คงเปลีย
่ น (ผชอ.ฯ กทน.ฯ และเลขา
นุการ)
น.ท.สมบูรณ์ เพ็ งสุข
(ผขส.ฯ)
น.ท.นริศน์ เลือดไทย
(ผยก.ฯผกข.ฯ,งป.ฯผกบ.ฯ
สนง.หน้าห้อง ฯ,ผธก.,ผกพ
อศจ.,นธน.,คอนโด
น.ท.สมยศ เพชรเย็ น
(ผสอ.ฯ)
น.ท.สุว ัฒน์ พิชยเกสร (ผชย.ฯ)
น.ต.วีระ อยูห
่ ลง
(ผสอ.ฯ)
ั ทองเกลีย
้ ง (ฝูง.501)
น.ต.ธว ัชชย
น.ต.หญิงสุภาว์ อยูม
่ น
่ ั คง (ผนบ.ฯ,รพ.กองบิน ฯ,
ผกร.ฯ, ฝบบ.,)
ร.ท.ชว ัรวิทย์ ปานดา
(ผสก.ฯ ผกง.,มว.จ ัดหา)
ร.อ.ท ักษิณ จิตตคาม
(ร้อย.ทสห.)
ื่ บาน
ร.อ.นภดล ชน
(ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภ ัย)

