พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
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แถลง

วารสารสหกรณ์ ป ่ า ไม้ ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ ที่ 228 และเป็ น วารสารฉบั บ แรกในรอบปี 2562 ที่ ส หกรณ์ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวารสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก
ได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสหกรณ์ฯ จะจัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่าน ทาง E- Mail, Line@, FacebooK
ในวารสารฉบับนี้ มีจ�ำนวน 8 หน้า แบ่งออกเป็น 6 คอลัมน์ ได้แก่ เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ ในฉบับนี้ สหกรณ์ได้น�ำ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทยจะได้มีโอกาสพบเห็น เพราะจะมี
โอกาสน้อยมากที่จะได้ประจักษ์ด้วยสายตาตนเอง รอบรั้วสหกรณ์ ทุกปีสหกรณ์จะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก
เป็นทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ ปีนี้ก็เช่นกัน สัมพันธ์สหกรณ์ สหกรณ์ได้จัดตั้ง
ศู น ย์ ป ระสานงานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสมาชิ ก 10 แห่ ง สาระน่ า รู ้ พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ (ฉบั บ ที่ 3) ได้ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว
ผลการด�ำเนินงาน สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ท้ายเล่ม เชิญชวนสมาชิกมาออมเงิน
กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า

หน้า 3

ส า ร บั ญ

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน้า 4

หน้า 5

รอบรั้วสหกรณ์
เปิดรับสมัครแล้ว!
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562
สัมพันธ์สหกรณ์
ขอเชิญสมาชิก - สมาชิกสมทบ
ทำ�แบบประเมินออนไลน์ ศูนย์ประสานงาน

หน้า 6

หน้า 7

สาระน่ารู้
ประกาศใช้แล้ว
พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ผลการดำ�เนินงาน
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ท้ายเล่ม
เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
ได้มากกว่าที่คิด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

กองบรรณาธิการ
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นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
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นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
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ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูล : หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องเด่น
ประจำ�ฉบับ

พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562
นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทย
จะได้มีโอกาสพบเห็นและเป็นพยานงานมหามงคลของชาติ
ครั้งนี้ด้วยตนเอง เนื่องจากมิได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก เรียกว่า
ในหนึ่งชั่วอายุคนมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ประจักษ์ด้วยสายตา
ของตนเอง พระราชพิธบี รมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณี
ที่ต้องท�ำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน
“จดหมายเหตุพระราชพิธบี รมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า “…ตาม
ราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเป็นต�ำรามาแต่โบราณ
ว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องท�ำพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกก่อน จึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์”
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกจั ด ว่ า เป็ น พิ ธี ส� ำ คั ญ ของ
ทุ ก ประเทศที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ด้ ว ยพิ ธี ก ารนี้
เป็ นการเฉลิ ม พระเกี ย รติยศอย่างเป็น ทางการว่าองค์พระประมุ ข
พระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็นพระราชาธิบดีหรือพระเจ้าแผ่นดิน
ของประเทศนั้นแล้วโดยบริบูรณ์ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ ท� ำ กั น มาในเมื อ งไทยนั้ น มี ก ารแปรเปลี่ ย นหลายคราว โดย
พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ต่ ล ะรั ช กาลย่ อ มทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้แก้ไขรายละเอียดบางอย่างได้ตามพระราชนิยม
รั ช กาลที่ 10 ทรงพระโปรดเกล้ า ฯ ให้ พ สกนิ ก รเฝ้ า ทู ล
ละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท ส�ำหรับสีหบัญชร คือหน้าต่างของพระที่นั่ง
พระมหากษั ต ริ ย ์ เ สด็ จ ออกให้ ข ้ า ราชการและประชาชนเฝ้ า ทู ล
ละอองธุลีพระบาทในโอกาสส�ำคัญ
พระราชพิ ธี พ ระบรมราชาภิ เ ษก มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง
ในประเทศไทยที่พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่า เนื่องจากพระราชพิธีดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศ
ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์แล้ว แสดงให้
เห็นถึงการยอมรับของประชาชนและนานาอารยประเทศ ทั้งยังเป็น
การสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชาติอีกด้วย
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รอบรั้ว
สหกรณ์

ทุนการศึกษาปี 2562

สร้างเด็กดี
ปลูกพลังแห่งปัญญา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 30 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนวันที่ 1 ต.ค. 62
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้มอบสวัสดิการเพือ่ การศึกษา
ของบุตรสมาชิกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก ที่ มี บุ ต รก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ โดย
มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่น
ขอรับทุนการศึกษาประจ�ำปี 2562 โดยยื่นใบสมัครทุนการศึกษาถึง
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์
ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ขอรั บ ทุ น การศึ ก ษา หั ว ข้ อ ที่ 4.7 ได้ ที่
www.025798899.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงิน
ทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิก
มีอยู่กับสหกรณ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งสมาชิก
สามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตร ATM CLICK CO-OP Card หรือ
บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
หลักเกณฑ์การขอรับทุน
ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
บุ ต รสมาชิ ก ที่ ข อรั บ ทุ น จะต้ อ งอายุ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน
สมาชิกทีไ่ ด้รบั ทุนสวัสดิการเพือ่ สมาชิกทีไ่ ม่มบี ตุ รหรือเป็นโสดแล้ว
ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ที่ www.025798899.com
H สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
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บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังนี้
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท
		 มอบให้ กั บ บุ ต รสมาชิ ก ทุ ก คนที่ ยื่ น ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก าร
เพื่อการศึกษาบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี
2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี
		 ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 1,200 บาท ต้องมีระดับ
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป
		 ระดับมัธยมศึกษา
			 ระดับต้น ทุนละ 1,500 บาท ต้องมีระดับคะแนนเฉลีย่
ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป
			 ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท ต้องมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
		 ระดับอาชีวศึกษา
			 ระดับ ปวช. ทุนละ 1,500 บาท ต้องมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
			 ระดับ ปวส. ทุนละ 2,000 บาท ต้องมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
		 ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ต้องมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
		 ทุนเมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ให้กับบุตรสมาชิกที่ส�ำเร็จการศึกษาในปี 2562 ดังนี้
			 เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท
			 เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท
3. ทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษากรณี พิ เ ศษ ทุ น ละ 3,500 บาท
มอบให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ เป็นเด็กที่ต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษา
ดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

สัมพันธ์
สหกรณ์

ขอเชิญสมาชิก และสมาชิกสมทบ มาท�ำแบบประเมินออนไลน์
เพื่ อปรับปรุงและเพิ่ มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ประสานงานสหกรณ์
สอ.ปม.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ทำ�ให้สมาชิกได้รับ
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
สมาชิก ปัจจุบัน สอ.ปม. มีศูนย์ประสานงานฯ จำ�นวน 10 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดขอนแก่น 6. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดปราจีนบุรี
2. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดชลบุรี
7. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดแพร่
3. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดเชียงราย 8. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดลำ�ปาง
4. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดตาก
9. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสงขลา
5. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดนครราชสีมา 10. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไม่ ว ่ า จะเป็ น การรั บ สมั ค รสมาชิ ก หรื อ การตอบข้ อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารเงิ น กู ้ เงิ น ฝาก ฯลฯ
ศูนย์ประสานงานฯ สมาชิกทั้ง 10 แห่ง ให้ค�ำแนะน�ำท่านได้ และทางสอ.ปม. ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและสมาชิกสมทบ
มาใช้บริการศูนย์ประสานงาน ท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อศูนย์ประสานงานสหกรณ์ (แบบประเมินออนไลน์)
เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด ท�ำแบบประเมินออนไลน์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะได้นำ� ผลการประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์
มาพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจต่อสมาชิกตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62
วิธีท�ำแบบประเมิน
1. เข้า Line กดเพิ่มเพื่อน

3. สแกน QR CODE

2. กดเข้า QR CODE

4. ท�ำแบบประเมิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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สาระ
น่ารู้

ประกาศใช้แล้ว พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ก�ำหนดให้สมาชิกสมทบกู้หุ้นหรือเงินฝาก
ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ที่ตนเองมีอยู่กับสหกรณ์
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
ด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา 41 วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัตส
ิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้บญ
ั ญัตวิ า่
“ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
การออกเสียงในเรือ
่ งใด ๆ การเป็นกรรมการดำ�เนินการ หรือ กูย้ มื เงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุน้ ของตนเองจากสหกรณ์”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์จึงมีความจำ�เป็นต้องระงับสิทธิการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสมทบที่เกินกว่ามูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ โดยให้สมาชิกสมทบกู้ได้เฉพาะ
ไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สิ ทธิการกู้เงินส� ำหรับสมาชิกสมทบ
เงินกู้พิเศษหุ้น (กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น)
จ�ำนวนเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นค�ำขอกู้
ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง
ไม่ต้องมีผู้ค�้ำประกัน
ผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 360 งวด
อัตราดอกเบี้ย 5.90%
เงินกู้พิเศษเงินฝาก (กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก)
จ�ำนวนเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากของสมาชิกสมทบผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นค�ำขอกู้
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 360 งวด
อัตราดอกเบี้ย 4.50%

6 วารสารสหกรณ์
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ผลการ
ดำ�เนินงาน

รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
- เงินรับฝากออมทรัพย์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
- เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
- เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ

30 เมษายน 2562 31 มีนาคม 2562
13,217
13,234
19,252
19,226
18,078,788,544.20 17,794,120,344.09
216,610,393.83
294,412,036.75
2,483,742,678.60 2,476,668,487.83
154,052,721.48
149,385,710.67
145,955,984.92
140,965,392.06
6,847,624,752.27 6,863,215,801.70
463,611,080.33
468,824,922.59
977,844,673.43
970,062,686.20
29,074,580.00
28,470,700.50
57,822,912.76
57,706,773.55
1,887,255.75
1,892,199.50
1,515,011,076.00 1,441,033,300.00
10,000.00
117,500.00
19,336,065.22
30,874,349.33
5,096,883,143.05 4,802,519,256.85
6,493,730.44
6,493,730.44
62,636,887.04
61,286,887.04
190,609.08
190,609.08
10,223,456,131.23 10,030,199,055.96
1,027,000,000.00
847,000,000.00
6,242,249,047.87 6,242,755,666.63
653,524,512.50
672,084,960.64
3,962,111,559.56 3,947,960,166.95
1,080,961,481.86 1,078,253,044.90
341,912,143.57
343,295,404.42
199,882,227.77
197,307,967.11
3,857,122.61
3,854,122.61
2,887,383,021.98 2,863,349,762.40
256,971,757.92
256,055,000.60
2,502,815,633.83 2,479,253,747.68
78,190,772.28
79,929,031.63
49,404,857.95
48,111,982.49
14,045,894.59
14,011,822.49
21,457,706.79
31,761,344.44
31,320,460.00
31,320,460.00
7,855,332,412.97 7,763,921,288.13
6,758,055,190.00 6,708,870,540.00
632,552,736.09
632,552,736.09
156,204,056.15
156,868,056.15
158,658,314.41
164,294,428.21
149,862,116.32
101,335,527.68

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

239,575,981.35
185,771,748.38
20,436,020.67
31,105,365.34
341,263.97
1,921,582.99
89,713,865.03
68,491,242.84
21,222,622.19
149,862,116.32

170,222,304.01
138,413,296.14
14,650,794.16
14,965,598.24
341,263.97
1,851,351.50
68,886,776.33
52,072,934.66
16,813,841.67
101,335,527.68

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว

ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
5.90
4.50
5.90
5.55
5.80
4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

6.00
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55
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เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

ได้มากกว่าที่คิด..
รู้หรือไม่ ว่าการเก็บเงินสักนิดเพื่อออม
เมื่อเวลาผ่านไปจำ�นวนจะมากขึ้น
สามารถเป็นเงินเก็บเพื่อให้รางวัลกับตัวเอง
แถมได้้ผลตอบแทนที่สูงและปราศจากความเสี่ยง
คือการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท
ไม่ต้องเสียภาษี

เปิดบัญชีข้น
ั ต�่ำเพี ยง 2,000 บาท
ฝากโดยหักเงินได้รายเดือน เงินบ�ำนาญ หรือเงินบ�ำเหน็จรายเดือน
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขั้นต�่ำ 300 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี (ตามประกาศสหกรณ์)
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
ยอดฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
การใช้เงินที่ดีควรจะมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และสิ่งที่ส�ำคัญก็คือ อยากให้ทุกคนรู้จักการ “เก็บเงินไว้ก่อน
ค่อยเอาส่วนที่เหลือไปใช้” ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บ คนรุ่นใหม่ควรมีการวางแผนเรื่องอนาคตของตัวเองและ
ต้องมีวินัยในตัวเองเพื่อความมั่นคงในชีวิต วันไหนที่เราเริ่มเห็นเงินเก็บของเราเป็นกอบเป็นก�ำขึ้นมา วันนั้นเราก็จะรู้สึกภูมิใจ
และอุ่นใจ ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องเสถียรภาพทางการเงินเลย

