
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 128 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
ผลการดำาเนินงาน 2553 กำาไร 269 ล้าน
เสนอที่ประชุมใหญ่ ปันผล 5.50 % เฉลี่ยคืน 12 %
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกปันผลได้ตั้งแต่ 6 ก.พ. 54

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด กำาหนดให้มีการสัมมนาและประชุมใหญ่ 
สามัญประจำาปีขึ้น ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 ก.พ. 2554  ผลการดำาเนินงาน 
ในรอบปี 2553 สหกรณ์มีผลกำาไรทั้งสิ้น 269,470,494.20 ล้านบาท

คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิเพื่อเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.50 %

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-PHONE :025798899 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 
ประจำาปี 2553

     นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน 

เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และสอ.ปม. ร่วมจัด

นิทรรศการ เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.2553
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3 วิธีตรวจสอบยอดเงินปันผล – เฉล่ียคืน

โทร.025798899 www.025798899.comm

ส่งผ่านระบบ 

SMS

เลขที่สมาชิก-รหัสผ่าน

กด 6

Username - password

คลิกเข้าสู่ระบบ

เม่ือวันจันทร์ท่ี 17 มกราคม 2554 พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา  
ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  
จำากัด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  เยี่ยมชมงาน 
ในส่วนการบริหารงาน และการดำาเนินงานด้านต่างๆ  
การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, การติดตามหนี้สินและการ
ดำาเนินคดี

ในฉบับพบกับ
กำาหนดการประชุมใหญ่ ประจำาปี 2554
วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 ก.พ. 2554

เฉลี่ยคืนลด
เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง

ใครหนอ... จะเป็นผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ในวันประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี ในวันที่ 5 ก.พ. 54 นี้ 

สมาชิกท่านใดจะเป็นผู้คว้ารางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงดังนี้ 

รางวัลที่ 1 เงินฝากจำานวน 10,000 บ. (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินฝากจำานวน 5,000 บ.  ( 2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำานวน 1,000 บ. (30 รางวัล)

รวมมูลค่า 50,000 บาท

ใครคือผู้คว้ารางวัล...ติดตามได้จากวารสารสหกรณ์ฉบับต่อไป

ร่วมลุ้นรางวัล 5 หมื่นบาท
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง                                      

ลดโลกร้อน –ละอบายมุข – เลิกตามกระแสนิยม

อ่านต่อหน้า 4
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ภาคเช้า  เวลา 08.00 – 12.00 น.

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554
09.00 – 09.15 น. มอบรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์”
09.15 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์”
  โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธันวา  จิตต์สงวน

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

13.00 – 16.30 น. การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2554
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2553
 ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
  เรื่องที่ 3.1 จำานวนกรรมการที่ว่างลงและการดำารงตำาแหน่ง
  เรื่องที่ 3.2 การเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง 
 ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
  เรื่องที่ 4.1 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2553
  เรื่องที่ 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯประจำาปี 2553 
  เรื่องที่ 4.3 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างสำานักงานสหกรณ์
 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  เรื่องที่ 5.1 การอนุมัติงบดุล ประจำาปี 2553
  เรื่องที่ 5.2 การจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2553
  เรื่องที่ 5.3  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ
  เรื่องที่ 5.4   การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ

  16.30 น. การทดสอบและการประเมินผลความรู้ผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับสหกรณ์
  (พักการประชุม)
วันอาทิตย์ที่  6   กุมภาพันธ์  2554 4

ภาคเช้า     เวลา 08.30 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น. ระเบียบวาระที่ 5  (ต่อ)
  เร่ืองท่ี 5.5   การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 2554
  เร่ืองท่ี 5.6   การกำาหนดวงเงินกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำา้ประกัน ประจำาปี 2554
  เร่ืองท่ี 5.7   การนำาเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ฯ
  เร่ืองท่ี 5.8   การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2554 
   และกำาหนดค่าตอบแทน
  เร่ืองท่ี 5.9   การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2554 
   และกำาหนดค่าธรรมเนียม
  เร่ืองท่ี 5.10 ประกาศเร่ืองเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน
  เร่ืองท่ี 5.11 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
  เร่ืองท่ี 5.12 การจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

15.00  น. ปิดการประชุมและสัมมนา

กำาหนดการ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2554 และการสัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ  ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
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ข้อคิดคำ�คม ปรุงผสมเป็นย�ใจ
: ไผ่ลู่ลม

จากหน้านำ้า(ท่วม) เข้าสู่หน้าหนาว เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ่อยแบบน้ีน่ีเอง 
นอกจากจะทำาให้ใจของใครหลายคนหว่ันไหวแล้ว สุขภาพร่างกายก็พลอยข้ึนๆ ลงๆ ไปด้วย  
แต่เชื่อเถอะค่ะว่าหนาวนี้ชาวสมาชิกสอ.ปม. จะสดใสแข็งแรงกันถ้วนหน้า เพราะ 
เรามียาดีมาฝาก ที่เป็นข้อคิดสะกิดใจ และจะมาเจอกันทุกฉบับ... พูดถึงยา อย่าเพิ่งเบือน
หน้าหนี ยาของเรานี้ไม่ขมปี๋ แต่กลับอร่อยจนต้องขอกินอีก หากทำาได้ ชีวิตจะมีความสุข
กว่าเดิมแน่นอน ไม่เชื่อ ลองทำาดู!!

วิธีทำาชีวิตให้โล่ง และ เบาขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ ดิฉันได้เปิดตู้เสื้อผ้าดูเห็นมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เต็มตู้ไปหมดเคยนึก 

จะใช้เวลาเลือกเอาส่ิงท่ีเลิกใช้ไปแล้วไปบริจาคท่ีไหนสักแห่ง แต่ก็ยังไม่ได้ทำาสักที เอาล่ะ... 
วันนี้เริ่มทำาเสียที... ปรากฏว่า รื้อ ค้น ได้เสื้อ กางเกง เสื้อกันหนาวมากมาย นับเป็นร้อยชิ้น เมื่อเอาของออกจากบ้านไปบริจาคแล้ว  
มีความรู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าโล่งขึ้น ตัวเองก็เบาลง ใจก็สบายขึ้นอย่างประหลาด รู้แล้วล่ะ...สิ่งที่ทำาไปแล้วนั้น คือ การทำาให้ชีวิตโล่งและเบาขึ้นนั่นเอง  
วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับดีๆ ที่จะทำาให้ชีวิตเบาขึ้น อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีวิธีอย่างไร ข้อแรก

1. เก็บของที่ไม่ใช้ เลิกใช้ เอาไปบริจาคให้ผู้เดือดร้อน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์เก่าๆ อย่าไปเสียดายกับของที่ไม่ใช้แล้ว
2. ลดงานที่เครียดๆ ลงบ้าง เช่น งานที่ต้องแข่งขัน และหวังผลสูง ถ้าเครียดมาก สารความเครียดก็จะหลั่งตลอดเวลา...รู้ไหม?
3. อย่ารับปากหรือสัญญาว่าจะทำาอะไรให้ใครๆ ง่ายๆ ด้วยความเกรงใจเลย หัดปฏิเสธให้เป็น
4. อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่น เพราะจะทำาให้เราจมปลักอยู่กับความผิดหวังในตัวคนอื่น พยายามรักคนอื่นและยอมรับเขา 

ตามความเป็นจริงเถิด
5. ลดความบ้าเงินบ้าอำานาจ บ้าเกียรติยศชื่อเสียงลงบ้างจะทำาให้คุณไม่เครียดกับตัวเอง จนต้องทำางานหนัก และแข่งขันกับคนรอบข้าง

ตลอดเวลา โดยลืมสร้างมิตรและไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
6. ลองแบ่งเวลาวันละ 1 ชั่วโมง ล้างจิตใต้สำานึกที่ไม่ดีออกไปให้หมด 
7. ออมไว้ ไม่มีอด รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ จะทำาให้เราไม่ทุกข์ใจ  ชีวิตจะโล่งและเบามากขึ้น เหมือนใส่เสื้อผ้าหลวมๆไม่คับแคบ หรือ

อึดอัด เวลาตัวเอง เบาๆ ใจสบายๆ ความคล่องตัวจะมีมากขึ้นจนคุณต้องแปลกใจตัวเอง

สายสัมพันธ์สหกรณ์ โดย : รุ้งตะวัน

โชคดีมีมาทุกวัน ชีวิตก้าวหน้าไปไกลทุกที
ปีใหม่ทีไร หลายคนมักจะมีโครงการใหม่ ๆ อยู่ในหัวมากมาย ไม่ว่าจะเท่ียวให้น้อยลง 

ประหยัดสตางค์ให้มากข้ึน จดบันทึกอย่างสมำ่าเสมอ ต้ังใจทำางาน หาเวลาออกกำาลังกายอย่างเป็น

เร่ืองเป็นราว ฯลฯ หลากหลายความต้ังใจเหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองดี ๆ ท่ีเรามักยึดเอาปีใหม่เป็นการต้ังต้น  

(ซ่ึงจะสำาเร็จหรือไม่ ค่อยว่ากันอีกที) สำาหรับปีน้ีถือเป็นการเร่ิมต้นส่ิงดี ๆ และทำาอะไรดี ๆ ให้กับตัวเอง

♥ สำาหรับนัดสำาคัญของเราชาวป่าไม้ วันท่ี 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 วันประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี ผู้แทนสมาชิกทุกท่าน อย่าลืมมาร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธ์ิและเสียงของท่าน 

ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากท่ีสุด

♥ สมาชิกหลายๆ ท่านฝากชมเปาะมายังสหกรณ์ว่า ปีน้ีสหกรณ์มอบของขวัญให้กับสมาชิกได้ถูกใจมากๆ สมด่ังช่ือ “ผ้าขนหนู

อุ่นไอรัก” ห่มทีไรก็อุ่นใจทุกที ย่ิงหน้าหนาวช่วงน้ี ใช้เป็นประโยชน์ได้มากโขทีเดียว ทำาเอากรรมการย้ิมแก้มปริ…

♥ มาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองด้วยการดำาเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง กินอยู่อย่างพอดี ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า มีสติในการจับจ่าย

ใช้สอย เม่ือใดท่ีรู้จักพอ ไม่ร้อนรนไปตามกระแส ไม่เป็นทาสแห่งวัตถุ ความสุขก็จะเต็มล้นปร่ีในหัวใจ แบบไม่ต้องใช้เงินซ้ือหาเลยล่ะค่ะ

♥ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สหกรณ์ยืนหยัดอยู่เคียงข้างสมาชิกมาตลอด ราวกับยาสามัญประจำาบ้าน ท่ีไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็สามารถหยิบ

วารสารข้ึนมาอ่านเพ่ิมพลังกายใจได้ทุกเม่ือ โอกาสดีๆเวียนมาท้ังที มีหรือท่ีเราจะพลาดนำาของขวัญพิเศษๆมามอบให้คุณผู้อ่านท่ีน่ารัก

ของเรากับคอลัมน์ใหม่  (ข้อคิดคำาคม ปรุงผสมเป็นยาใจ) ตามเสียงเรียกร้องของสมาชิกหลายท่านว่า อยากให้มีคอลัมน์ท่ีเป็นข้อคิด

สะกิดใจบ้าง ทางสหกรณ์ ก็จัดให้จ้า…
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เนื่องจากในปี 2552 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี ร้อยละ 6.80 แต่ปี 2553 สหกรณ์มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง  
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี ร้อยละ 6.50 เมื่อดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจึงมีผลทำาให้เงินเฉลี่ยคืนลดลงด้วย

วิธีการคำานวณดอกเบี้ยที่แท้จริงปี 2552 และปี 2553
ปี 2552 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เฉลี่ย ร้อยละ 6.80 ต่อปี เฉลี่ยคืน 15% (6.80 x 15% = 1.02) 

ดังนั้น ดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ  6.80 - 1.02 = 5.78 บาท
ปี 2553 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เฉลี่ย ร้อยละ 6.50 ต่อปี เฉลี่ยคืน 12% (6.50 x 12%= 0.78) 

ดังนั้น ดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ  6.50 - 0.78 = 5.72 บาท
สหกรณ์จึงได้ทำาการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยประจำา ปี 2552 และปี 2553 ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปี 52 และปี 53

ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ยที่แท้จริงปี 52
(เฉลี่ยคืน 15%)

ดอกเบี้ยที่แท้จริงปี 53
(เฉลี่ยคืน 12%)

เพิ่ม (ลด)

ฉุกเฉิน - สามัญทั่วไป 5.78 5.72 (0.06)

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.59 3.96 (0.63)

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.53 3.61 (0.92)

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 5.06 3.96 (1.10)

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว - 3.96

กู้พิเศษวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) 3.82 3.08 (0.74)

กู้พิเศษวนาเคหะ (ปีที่ 3 หรือไม่คงที่) 5.15 5.15 0

ยกตัวอย่าง เช่น สมาชิกกู้เงินสามัญจำานวน 800,000 บาทในปี 2552  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งปี 6.80 %สมาชิกจ่ายดอกเบี้ย 45,092.52 
บาท เปรียบเทียบกับปี 2553 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งปี 6.50 % สมาชิกจ่ายดอกเบี้ย 44,573.01 บาท แสดงว่าสมาชิกจ่ายดอกเบี้ย 
ปี 2552 มากกว่าปี 2553 จำานวน 519.51 บาท 

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ยอดกู้ 800,000 บาท (8,000 บาท/ เดือน)

ปี 2552 ปี 2553

เดือน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย เดือน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

ม.ค. - มี.ค. 6.95 13,650.62
ม.ค. – ธ.ค. 6.50 50,651.14เม.ย. - ก.ค. 6.80 17,826.04

ส.ค. - ธ.ค. 6.70 21,573.36

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.80 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.50

รวม 53,050.02 รวม 50,651.14

ตารางเปรียบเทียบเงินเฉลี่ยคืน ปี 52 และปี 53
ยอดกู้ 800,000 บาท

ปี 2552 ปี 2553

ดอกเบี้ยที่จ่าย

(เฉลี่ย 6.80)

เฉลี่ยคืน 15% ดอกเบี้ยจ่ายจริง ดอกเบี้ยที่จ่าย

(เฉลี่ย 6.50)

เฉลี่ยคืน 12% ดอกเบี้ยจ่ายจริง

53,050.02 7,957.50 45,092.52 50,651.14 6,078.14 44,573.01

ดอกเบี้ยจ่ายจริง ปี 52 – ดอกเบี้ยจ่ายจริง ปี 53     45,092.52 – 44,573.01 = 519.51

เฉลี่ยคืนลด
เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง

เรื่องจากปก

ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้วว่า ทำาไมเงินเฉล่ียคืนจึงลด ก็เป็นเพราะดอกเบ้ียเงินกู้ลดลงน่ันเอง ...
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ท่านทราบหรือไม่ ว่าเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน 
คืออะไร คำานวณอย่างไร?

มีสมาชิกหลายท่านได้ถามคำาถามว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้น คืออะไรและมีวิธีคิดคำานวณอย่างไร เนื่องในวันประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี ก็เป็นเวลาดีๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก วันนี้เรามีคำาตอบมาฝากท่านสมาชิกกันค่ะ

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำานวนเงินค่าหุ้นจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตรา
เงินปันผลในปีนั้น ๆ 

ตัวอย่างนายเอ มีทุนเรือนหุ้นถึง 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา (ปี2552) เป็นเงิน 60,000 บาท และนายเอ ถือหุ้นเดือนละ 1,000 ทุกเดือน 
ของปี 2553 ในสิ้นปี นายเอ จะได้เงินปันผล ดังนี้

       (สหกรณ์จ่ายเงินปันผล 5.50%)                                                                                            หน่วย: บาท

วันที่ หุ้น วิธีคำานวณปันผล 5.50%    เงินปันผล

31 ธ.ค. 2552 60,000 60,000  X  5.50/100  X 12/12 3,300

31 ม.ค. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X 11/12 50.41

28 ก.พ. 2553 1,000  1,000  X  5.50/100  X 10/12 45.83

31 มี.ค. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  9/12 41.25

30 เม.ย.2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  8/12 36.66

31 พ.ค. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  7/12 32.08

30 มิ.ย. 2553 1,000     1,000  X  5.50/100  X  6/12 27.50

31 ก.ค. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  5/12 22.91

31 ส.ค. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  4/12 18.33

30 ก.ย. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  3/12 13.75

31 ต.ค. 2553 1,000    1,000  X  5.50/100  X  2/12 9.16

30 พ.ย. 2553 1,000     1,000  X  5.50/100  X  1/12 4.58

31 ธ.ค. 2553 1,000   1,000  X  5.50/100  X  0/12 0.00

รวม 72,000 3,602.46

                           รวม  1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2553  นายเอได้เงินปันผล             3,602.46

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำาหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผล
ตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ตัวอย่าง นายเอ
กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่างๆ นายเอ  ชำาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี โดยสหกรณ์จะต้องคำานวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่

สมาชิกมีอยู่ (ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน) ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำามารวมกัน และหากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ 12  
ดังนั้น จำานวนเงินเฉลี่ยคืนของนายเอ คำานวณได้ดังนี้    

ตอบ 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
กรณีนายเอ เมื่อรวมเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนแล้วจะเห็นว่า 
นายเอ ได้รับเงิน
=  เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
=  3,602.46 + 3,620.44
= 7,222.90 บาท
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ. 2554 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
(สินมัธยัสถ์) ที่สมาชิกทุกท่านมีอยู่กับสหกรณ์และสามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด  สำาหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2554  เช่นเดียวกัน

 หน่วย : บาท

ประเภทเงินกู้  ดอกเบ้ียท้ังปี   วิธีคำานวณเฉล่ียคืน 12 % เงินเฉล่ียคืน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 5,512.60 5,512.60 X 12/100 661.51

2. เงินกู้สามัญท่ัวไป 18,521.10 18,521.10 X 12 /100 2,222.53

3. เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 2,463.25 2,463.25 X 12 /100 295.59

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม 3,673.45 3,673.45 X 12 /100 440.81

       รวม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 นายเอ ได้เงินเฉล่ียคืน     3,620.44
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ผลการดำาเนินงาน

รายการ 30 พฤศจิกายน 2553 31 ธันวาคม 2553

จำานวนสมาชิก 13,024 13,053

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,851 4,918

สินทรัพย์รวม 7,954,605,817.63 8,156,362,517.61

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 93,177,757.11 158,702,263.51 

เงินลงทุนระยะส้ัน 50,000,000.00 130,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 55,613,710.50 57,102,714.59 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,613,751,386.29 5,653,075,429.19 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 777,679,976.40 776,402,742.99 

เงินลงทุนระยะยาว 1,315,001,000.00 1,315,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,761,672.05 5,376,443.60 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40,037,705.81 44,899,928.71 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 250,350.39 15,696,485.94 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,332,259.08 105,509.08 

หน้ีสินรวม 4,574,758,593.19 4,731,818,657.74

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 575,000,000.00 635,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 381,263,268.30 385,400,236.23

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 46,175,443.33 47,373,830.09

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,278,158,554.57 2,303,710,378.71

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 795,452,335.21 835,704,905.51

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 330,679,876.63 350,517,818.70

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 103,888,043.99 106,361,279.25

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 18,878,652.90 19,198,432.09

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 20,539,661.60 21,602,229.40

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 893,006.89 966,360.86

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,595,871.49 1,656,162.13

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 34,239.23 34,584.44

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,499.82 24,746.83

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,219.44 10,322.47

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,227.27 10,330.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,227.27 10,330.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 133,947.67 135,298.16

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,857,901.58 11,207,372.11

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,152,616.00 12,894,040.00

ทุนของสหกรณ์ 3,126,927,675.67 3,155,073,365.67

ทุนเรือนหุ้น 2,836,544,990.00 2,865,587,200.00

ทุนสำารอง 179,923,387.94 179,923,387.94

ทุนสะสม 110,459,297.73 109,562,777.73

รายได้ 417,610,807.91 474,820,917.19

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 365,021,176.12 401,967,609.02

ผลตอบแทนจากการลงทุน 52,006,706.04 72,133,755.13

รายได้อ่ืน 582,925.75 719,553.04

ค่าใช้จ่าย 164,691,259.14 205,350,422.99

ดอกเบ้ียจ่าย 130,546,244.33 162,144,973.17

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 34,145,014.81 43,205,449.82

กำาไรสุทธิ 252,919,548.77 269,470,494.20

อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  กรกฎาคม  2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่3-ปีที่10) 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 5.85
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หนูร่วมเขียนปณิธานด้วยคนค่ะ
เข้าแถวกันก่อนนะจ๊ะ  ได้รับไอติมกันทุกคนจ้า…

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ร่วมเขียนข้อความอนุรักษ์สัตว์ป่า

 หมวย อลิสรา เยี่ยมชมบูธสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

 นายสุวิทย์ คุณกิตติ                                                                         นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์

ต้นไม้รวมดวงใจ เล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน

  ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

เอาใครจะแตกก่อนกัน รับรางวัลไปได้เลย..

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำาปี 2553
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

26 – 28  ธันวาคม  2553
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำาปี 2553 กึ่งศตวรรษการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมใจทำาดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายสุนันต์ 
อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ร่วมงาน 
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยากาศภายในงานมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจมากมาย 
และร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธ 
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

มุมนี้มีรางวัล
 เฉลยคำาถามฉบับที่ 127 วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2554 จะจัดขึ้นวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 มีความสำาคัญคือ 

พิจารณางบดุล การจัดสรรกำาไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และ

ผลการดำาเนินงานงบประมาณประจำาปี 2554 พบปะแลกเปลี่ยน 

และปรึกษาหารือร่วมกันในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากัด ให้เติบโตด้วยความมั่นคง

ผู้โชคดีได้รับรางวัลเป้ค่ายสหกรณ์

         1. คุณสุธรรม สุวรรณพันธ์           2. คุณเบญญาภา ช้อยจอหอ           3. คุณจตุพร โพธิ์เจริญ

คำาถามประจำาฉบับที่ 127 ถามว่า ใครเป็นคนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ อายุเท่าไหร่  

อยู่จังหวัดอะไร ทำางานอะไรเป็นอาชีพเสริม

 ทราบคำาตอบแล้วส่งมาได้ที่ : forestcoop@gmail.com หรือไปรษณียบัตรมาที่ตู้ป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.

10900 ตอบได้เร็วสุด ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554  รับเหรียญที่ระลึกพระไตรสสตวรรษานุสรณ์  จำานวน 5 เหรียญ 

เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันค่ะ


