
        
        สวสัดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กองบิน 5 ทุกท่าน 
ตามที่สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัประจาํปี 59 และแจง้ผล 
การดาํเนินการของสหกรณ์ฯ ของปี 59 ใหส้มาชิกฯทุกท่านไดร้ับ 
ทราบทัว่กนันั้น สมาชิกฯ ทุกท่าน กไ็ดเ้ห็นประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลจากผลการดาํเนินงานที่ผา่นมาซึ่งสามารถดาํเนินงานไดผ้ลกาํไร 
ตามเป้าหมายกาํหนดไว ้และ คณก.สอ.บน.5 ไดพ้ิจารณาการจดัสรร 
กาํไรสุทธิใหก้บัสมาชิกฯ โดยที่สมาชิกฯ ทุกท่านต่างกไ็ดร้ับเงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืนในอตัราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งคาดวา่สมาชิกฯ  
ทุกท่านคงพอใจกบัการดาํเนินงานของ สอ.บน.5 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
สมาชิกฯ ทุกท่านอยา่ลืมวา่ผลกาํไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไดม้าจาก 
ดอกเบี้ยจากการกูเ้งินของสมาชิกฯ ซึ่งการกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพย ์
ของสมาชิกฯมาจากหลายสาเหตุไม่วา่จะนาํไปใชจ้่ายในสิ่งจาํเป็นต่างๆ 
หรือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินของ 
สมาชิกฯ เอง โดย ฝ่ายจดัการ และ คณก.สอ.บน.5 กพ็ยายามที่จะ 
ช่วยเหลือสมาชิกฯ อยา่งเตม็ที่ ซึ่งในปีนี้ คณก.สอ.บน.5 ไดพ้ิจารณา 
สรรหาแหล่งเงินกูท้ี่มีอตัราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน 
และทาํใหเ้กิดประโยชน์โดยภาพรวมต่อสมาชิกฯ ทุกท่าน 
           อยา่งไรกต็ามอยากจะใหส้มาชิกฯ นอ้มนาํเอาแนวพระราชดาํริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพล
อดุลยเดชฯ มาใชใ้นการดาํเนินชีวติ เห็นคุณค่าจากการออม มีความสุข 
กบัคาํวา่พอเพียง มีเหตุผลในการใชจ้่าย โดยจะตอ้งคาํนึงถึง 
ความประหยดัและความจาํเป็น ตลอดจนประโยชน์ที่จะไดร้ับ 
จะช่วยทาํใหเ้ราไม่เกิดความประมาทในการดาํเนินชีวิต       
                                              
                                              แลว้พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ สวสัดีครับ... 
                                                                                  

1.พวงหรดีศพ พ.อ.อ.อภชิาต  ไทยสวุรรณ 500.-บาท 
2.กฐนิพระราชทานวดัคลองวาฬ       20,000.-บาท 
3.ทนุการศกึษา บน.5 จํานวนเงนิ       40,000.-บาท 
4.เยีย่มป่วยสมาชกิ ร.ต.สน ัน่ นวลละออง 500.-บาท 
5.สนบัสนนุการจดังานวนัสหกรณ ์        3,000.-บาท 
 

 

 

 

 

  

1.เปิดบัญชีขั้นตํ่า 100 บาท                1. เปิดบัญชีขั้นตํา่ 500 บาท 

2.ฝากได้ไม่เกนิ 2 ล้านบาท                2. ฝากได้ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

3.คดิดอกเบีย้ 6 เดอืนครั้ง                  3. คดิดอกเบีย้ 6 เดอืนครั้ง 

    - 31 ม.ีค.กบั  30 ก.ย.                       - 31 ม.ีค.กบั  30 ก.ย. 

4.ถอนกีค่รั้งกไ็ด้ใน 1 เดอืน                4. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง 

                                                              ถ้ามเีหตุจําเป็นต้องถอนใน 

                                                               เดอืนต้องเสียค่าธรรมเนียมใน 

                                                               การถอน 10 % ของเงินที่ถอน 

5.ดอกเบีย้สามารถนํามาทบต้นได้     5.ดอกเบีย้สามารถนํามาทบต้นได้ 

รวมไม่เกนิ 2 ล้าน ส่วนทีเ่กนิแล้ว         รวมไม่เกนิ 2 ล้าน ส่วนทีเ่กนิ                                               

ให้คงยอดได้เพยีงเท่านั้นและไม่ให้       แล้วให้คงยอดได้เพยีงเท่านั้น 

นําดอกเบีย้นํามาทบต้น                         และไม่ให้นําดอกเบีย้มาทบต้น 

 

 

 

                     ฉบบันีส้มาชกิมปีัญหาถามมาใหต้อบอกีแลว้คะ่ 

Q: ขอทราบขัน้ตอนการโอนมาเป็นสมาชกิ บน.5 ครับ 

A: ใหแ้จง้ทีส่หกรณ์เดมิทีเ่ป็นสมาชกิอยูค่ะ่วา่จะขอโอนสมาชกิมาเป็น 

สมาชกิที ่สอ.กองบนิ 5 กอ่นคะ่ ทางสหกรณ์เดมิก็จะดวูา่มหีุน้ มหีนี ้

และคํ้าใครไวบ้า้ง และจะแจง้ใหส้มาชกิมาเปลีย่นคนคํ้ากอ่นทีจ่ะทํา 

หนังสอืโอนมาใหก้บัทาง สอ.บน.5 คะ่ เมือ่ทาง สอ.บน.5ไดร้ับหนังสอื 

ขอโอน ก็จะนําเรือ่งเขา้ทีป่ระชมุเพือ่อนุมัตแิละจะเรยีกสมาชกิมาสมัคร 

เป็นสมาชกิ และจะทําการโอนระหวา่งสหกรณ์ตอ่ไป 

Q: ผลตอบแทนของสหกรณ์มอีะไรบา้งครับ งง ครับ 

A:1. เงนิปันผล  ไดจ้ากการถอืหุน้รายเดอืน (ปี 59 ไดร้อ้ยละ 6.25) 

      เงนิเฉลีย่คนื ไดจ้ากการกูเ้งนิกบัสหกรณ์และคดิจากดอกเบีย้เงนิกู ้    

      รอ้ยละ 7 ตอ่ปี รวมดอกเบีย้ทีเ่สยีทัง้ปี จะจัดสรรใหแ้ลว้แตผ่ลกําไร 

      ทีไ่ดใ้นปีนัน้ (ปี 59 ไดเ้ฉลีย่คนืรอ้ยละ 9) 

      ดอกเบีย้เงนิฝาก ไดจ้ากการฝากเงนิออมทรัพย ์(ดอกเบีย้รอ้ยละ 3 

      ตอ่ปี) ออมทรัพยพ์เิศษ(ดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ตอ่ปี) คดิปีละ 2  

      ครัง้ คอื 31 ม.ีค.,30 ก.ย.   

   Q: ซือ้หุน้เพิม่พเิศษ คอือะไร ครับ 

   A: ซือ้หุน้เพิม่พเิศษคอืการนําเงนิกอ้นมาเพิม่หุน้นอกเหนอืจากการ 

       ฝากรายเดอืน เดอืนละ เทา่ๆ กนั ซึง่เงนิทีส่ามารถมาซือ้หุน้เพิม่ 

       พเิศษนี ้ ตอ้งไดร้ับมตจิากทีป่ระชมุใหท้ําการเปิดรับซือ้หุน้ไดแ้ละ 

       กําหนดวา่สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะซือ้ไดจ้ํานวนกีหุ่น้ ซึง่เงนิทีเ่ปิดซือ้หุน้ 

       ไมส่ามารถถอนออกมาไดเ้มือ่มคีวามจําเป็น จะตอ้งลาออกจาก 

        สมาชกิเทา่นัน้หรอืไมก่็ตอ้งกูหุ้น้ตวัเองออกมาใช ้ 

 

                                              พบกนัใหมฉ่บับหนา้นะคะ่ 

                                                          สวัสดคีะ่ 



                           อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 
    ออมทรพัย ์                                   3   %         ตอ่ปี 
    ออมทรพัยพ์เิศษ                           4.25 %      ตอ่ปี 
                                  
                                  อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ 
     
    เงนิกูส้ามญัและฉุกเฉนิ                         7 %             ตอ่ปี 

 

 
กฎหมายฟอกเงนิ ใกลต้วักวา่ทีค่ดิ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สรปุผลการดาํเนนิงานปี 2559   

สนิทรพัย ์ 338,109,652.73 

หนีส้นิ  146,944,493.03 

ทนุ  177,004,595.56 

รายได ้ 22,189,439.55 

คา่ใชจ้า่ย 7,728,875.41 

กาํไรสทุธ ิ 14,460,564.14 

    พระราชบญัญัต ิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2558 หรอื “กฎหมายฟอกเงนิฉบบั 5” 
ไดม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แต ่9 ตลุาคม 2558   
    สาระสําคญัของกฎหมายฟอกเงนิไดแ้ก ่
1.ปรับปรงุแกไ้ขบทนยิามของคําวา่ “ความผดิมลูฐาน” 
เชน่ความผดิเกีย่วกบัเพศใหร้วมถงึความผดิเกีย่วกบั 
การคา้มนุษยด์ว้ย 
2.กําหนดใหผู้ป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการควบคมุแลก 
เปลีย่นเงนิตราซึง่ไมใ่ชส่ถาบนัการเงนิ มหีนา้ทีร่าย 
ธรุกรรมตอ่สํานักงาน ปปง.เชน่ บรษิัท หา้งรา้น 
บคุคลธรรมดา 
3.กําหนดมาตรฐานการควบคมุและตรวจสอบ เกีย่วกบั 
การนําเงนิตราออกไปนอกหรอืเขา้มาในประเทศ เชน่ 
 กรณีเงนิไทย สามารถนําเงนิออกนอกประเทศได ้
ไมเ่กนิคนละ 50,000.-บาท แตส่ามารถนําเงนิไทย 
เขา้ประเทศนัน้ไดโ้ดยไมจ่ํากดัมลูคา่ 
 กรณีเงนิตา่งประเทศ สามารถนําเขา้ในหรอืออก 
นอกประเทศไดไ้มจ่ํากดั แตห่ากมมีลูคา่รวมกนัเกนิ 
กวา่ 20,000 ดอลลารส์หรัฐ จะตอ้งสําแดงรายการเงนิ 
ตราตา่งประเทศนัน้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ณ  
ขณะผา่นดา่นศลุกากร 
4.สนง.ปปง.มอีํานาจในการเรยีกใหม้ลูนธิ ิสมาคม 
หรอื องคก์รไมแ่สวงหากําไรใดชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ หรอื 
สัง่ระงับการทําธรุกรรมใด ๆ ไดห้ากมกีารเกีย่วขอ้งกบั 
การสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
5.กําหนดหนา้ทีใ่หผู้ป้ระกอบอาชพีตามาตรา 16 ทัง้ 
10 ประเทศ เชน่ผูค้า้ขายอญัมณี เพชร พลอย ทองคํา  
ฯลฯ ตอ้งทําการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิของ 
ลกูคา้ พรอ้มขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาราย 
ละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบจากเดมิ 5 ปี เป็น 10 ปี 
6.กําหนดใหส้ํานักงาน ปปง.ตอ้งจัดอบรมเกีย่วกบัการ 
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการป้องกนั 
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่ 
การรา้ย ใหแ้กผู่ม้หีนา้ทีร่ายงานขอ้มลู  
 

      สหกรณ์มกีลุม่ฟอกเงนิจํานวนมากหลกัรอ้ยลา้น 
พันลา้นไปฝากทีส่หกรณ์ไดด้อกเบีย้สงู แถมยงัม ี
อทิธพิลในสหกรณ์ในการสนับสนุนจากบคุคลขึน้เป็น
ผูบ้รหิารของสหกรณ์ โดยกลุม่ฟอกเงนิไดอ้าศยัชอ่ง 
วา่งของสหกรณ์ในการเขา้เป็นสมาชกิหรอืผา่นตวั 
แทนทีเ่ป็นสมาชกิอยูก่อ่นแลว้ ซึง่กรมสง่เสรมิ 
สหกรณ์ ไดพ้ยายามจะปราบปรามการฟอกเงนิ 
ในสหกรณ์ แตก่็ยงัทําไดไ้มด่เีทา่ทีค่วร เพราะทกุ 
สหกรณ์ยงัตอ้งการเงนิหมนุเวยีนสําหรับสมาชกิอยู ่
    บทความจาก คณุ อมราพร สจัจารักษ์ตระกลู 

“ ร้อยปีสหกรณ์ไทย  ร่วมใจพฒันา 

ออมอยา่งรู้คุณค่า  

พฒันาเศรษฐกิจไทย” 
รางวลัชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัออมแห่งชาติ 

คุณธรารัตน์   แซ่เฮง้  
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มเกษตรไทย จาํกดั 


