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ฉบับที่ 248 เดือนมกราคม 2564

การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2564

เรื่องเด่นฉบับนี้
• เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ?

ค�ำนวณอย่างไร?

• ขยายเวลา!! สวัสดิการช่วยเหลือ 		

COVID-19

สารประธานกรรมการดำ�เนินการ

นั

บตัง้ แต่ปี 2521 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น จนถึงปัจจุบันสหกรณ์
ได้ด�ำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า
42 ปี ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาสหกรณ์ได้มกี าร
พัฒนาการให้บริการและการบริหารจัดการใน
ด้ า นต่ า ง ๆ จนมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง มีผลการด�ำเนินงานทีม่ นั่ คง ได้รบั ความ
ร่วมมือร่วมใจอย่างดียงิ่ จากมวลสมาชิก จนบัดนี้
มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทัง้ สิน้ 32,593 คน
สินทรัพย์รวม 19,397 ล้านบาท

สารบัญ
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การด�ำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี
2563 แม้ว่าจะประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ทั้งในด้านธุรกิจการเงิน ผลก�ำไรของสหกรณ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมีก�ำไร
สุทธิทั้งสิ้น 635 ล้านบาท แต่ก็นับได้ว่าเป็นปี
แห่งความยากล�ำบาก ทีต่ อ้ งจารึกไว้ในประวัตศิ าสตร์
อีกครัง้ หนึง่ นับตัง้ แต่การก่อตัง้ สหกรณ์ รวมทัง้
ของคนไทยและประชาชนทั่ ว โลก นั่ น ก็ คื อ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทีล่ กุ ลามไปทัว่ โลก
ท�ำให้สิ้นปี 2563 มีผู้ติดเชื้อกว่า 90 ล้านคน

สารประธานกรรมการดำ�เนินการ
กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เสนอที่ประชุมใหญ่
เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%
เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำ�นวณ		
อย่างไร?
ขยายเวลา!! สวัสดิการช่วยเหลือ COVID-19
สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก
กว่า 26 ล้านบาท
กดเงินปันผล ด้วยบัตร ATM ธ.กรุงไทย
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และมีผู้เสียชีวิตกว่า 2 ล้านคน และยังไม่
สามารถสรุปได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง นับเป็น
วิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่มีความ
สูญเสียจนมิอาจประเมินค่าได้

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธุ์
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

ในท่ า มกลางสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) สหกรณ์ได้พยายามปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อประคับ
ประคองสถานการณ์และฟันผ่าอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ให้รอดพ้นจากวิกฤติ เพื่อ
มิให้สง่ ผลกระทบต่อการให้บริการแก่มวลสมาชิก และผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
ของสหกรณ์
โดยในรอบปี 2563 สหกรณ์ได้ปรับปรุงการให้บริการเงินกูฉ้ กุ เฉินและสามัญ
ดิจิทัล ฝาก ถอนผ่านระบบ ATM และ Line Application โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ของรัฐบาล การ
ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่ส�ำนักงานสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ่ง
สามารถปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work from Home) ได้ คณะกรรมการด�ำเนินการมีการ
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โครงการกิจกรรมกลุม่ สมาชิก
โครงการค่ายเยาวชน โครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ โดยยึดหลักประหยัด พอเพียง
และเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งสหกรณ์ได้มีการก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือ
สมาชิกและสมาชิกสมทบทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ได้แก่ การก�ำหนดระเบียบสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อสมาชิก 10,000 บาท
สมาชิกสมทบ 5,000 บาท วงเงิน 10 ล้านบาท การให้ผู้กู้สามารถสมัครใจยื่นขอ
พักช�ำระหนี้เงินต้น และลดค่าหุ้นรายเดือนเหลือขั้นต�่ำเพียง 500 บาทเป็นระยะ
เวลา 3 เดือน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 แม้ว่าสหกรณ์จะสามารถรอดพ้นจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ อั น เนื่ อ งมาจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) สามารถด�ำเนินกิจการและจ่ายเงินปันผลให้แก่มวลสมาชิกได้ตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ แต่เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจน

ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ท�ำให้ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์จะต้องมีแผน
บริหารความเสี่ยง และก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับผล
กระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว และที่ส�ำคัญสหกรณ์ต้อง
ยึ ด หลั ก “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ประกอบด้ ว ยหลั ก ความพอ
ประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัดแต่พอดี มีความ
คุม้ ค่า หลักความมีเหตุผล  การด�ำเนินงานทุกโครงการจะต้องเป็น
ไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นอย่างรอบคอบ หลักสร้างภูมิคุ้มกัน มีการส�ำรองเงินทุนไว้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หาก
สหกรณ์ได้ดำ� เนินการตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วนแล้ว ก็น่าจะเชื่อมั่นได้ว่าทั้งในปี
2563 ที่ผ่านมา ในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป ไม่ว่าสถานการณ์
เศรษฐกิจจะเลวร้ายเพียงใด สหกรณ์ต้องสามารถผ่านอุปสรรค
และยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดการ
ประชุ มใหญ่ ส ามั ญประจ� ำ ปี 2564  กระผมในนามประธาน
กรรมการด�ำเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะ
กรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างความ
ส�ำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ฯ ขอให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำ� ลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังปัญญา
เพื่ อ รวมกั น สร้ า งสรรค์ พั ฒ นากิ จ การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัดให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ เพือ่ พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน  การจัดสรรก�ำไรสุทธิ  การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2564
รวมถึงสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกได้เลือกเข้ามาท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยมีกำ� หนดการ ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 07.00 – 12.30 น.
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.40 น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564
08.40 – 12.30 น.     การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ 3.1 จ�ำนวนคณะกรรมการที่ว่างลงและการด�ำรงต�ำแหน่ง
ระเบียบวาระที่ 3.2   การเลือกประธานและกรรมการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1   รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4.2   รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1   การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5.2   การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5.3   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
(การก�ำหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ กรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการเลือกตั้งก�ำหนด)
12.30 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 5     
ระเบียบวาระที่ 5.4  
ระเบียบวาระที่ 5.5  
ระเบียบวาระที่ 5.6  
ระเบียบวาระที่ 5.7  
ระเบียบวาระที่ 5.8  
ระเบียบวาระที่ 5.9  
ระเบียบวาระที่ 5.10
ระเบียบวาระที่ 6     

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)
การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ�ำปี 2563
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2563
การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2564
การก�ำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกันประจ�ำปี 2564
การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ฯ
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564 และ ก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิ ดการประชุมใหญ่

หมายเหตุ เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม
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สิทธิหน้าที่
ของผู ้แทนสมาชิ ก
เป็นตัวแทนสมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นฤดูกาลของการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันให้เต็มที่
ของผู้แทนสมาชิก ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสหกรณ์ โดยผู้แทนสมาชิกนั้น มาจากการเลือก
ตั้งของสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบาย เป็นสื่อกลางร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินงาน

ผู้แทนสมาชิกจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการก�ำหนดอนาคตสหกรณ์ โดยเป็นสื่อกลาง
เป็นปากเป็นเสียงแทนสมาชิก มีสิทธิและอ�ำนาจหน้าที่สำ� คัญตามระเบียบสหกรณ์ดังนี้

1

มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�ำเนินการ

5

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมใหญ่หรือจากที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ

2

เป็นคณะท�ำงานหรือคณะอนุกรรมการ
ตามที่สหกรณ์แต่งตั้ง

6

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์ให้สมาชิกทราบ

3

มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีของสหกรณ์

7

รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
เพื่อน�ำไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

4

ประสานงานระหว่าง
สมาชิกกับสหกรณ์และ
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม

8

เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่
ประชุมใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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5

แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 63
เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%
สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2563
สหกรณ์มีผลก�ำไรทั้งสิ้น 635 ล้านบาท ซึ่ง
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาการ
จัดสรรก�ำไรสุทธิ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเสนอ
จ่ายเงินปันผล 5.50% และเงินเฉลี่ยคืน
14%
สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้ง
ยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่าน
ในวันที่ 21 ม.ค. 2564 และสมาชิกยัง
สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลได้ด้วย
ตนเองผ่านช่องทางดังนี้

1. Application Forest CO-OP
2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
		 โทร 02 579 8899 กด 6
3. ทางเว็บไซต์สหกรณ์ 			
		 www.025798899.com
		 ในระบบสหกรณ์ออนไลน์
และหากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี อนุมตั กิ ารจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีแล้ว สมาชิกจะสามารถเบิกถอนเงินปันผล
- เงินเฉลี่ยคืน ได้ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่
เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

6 วารสารสหกรณ์
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•
•
•

แจ้งเงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14% (หาก
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะได้รบั SMS แจ้งยอด
เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนในวัน ที่ 21 ม.ค. 64
สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะสามารถเบิกถอน
เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ. 64
เวลาประมาณ 18.00 น.

โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผล-เงินเฉลีย่ คืน ตามความประสงค์
ที่สมาชิกแจ้งไว้กับทางสหกรณ์ ส�ำหรับสมาชิกที่ให้สหกรณ์โอน
เงินปันผล-เฉลีย่ คืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ สมาชิกสามารถ
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่าน ตู้ ATM
สหกรณ์, ตู้ ATM กรุงไทย, ตู้ ATM ออมสิน หรือ เบิกถอนผ่าน
บัตร ATM กรุงไทย ที่ผูกบัญชีไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย
ทัว่ ประเทศ ดูวธิ กี ดเงินสหกรณ์ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย ได้ทเี่ ว็บไซต์
สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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7

เงินปันผล... คืออะไร ?

สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ เริ่มต้นปีใหม่
เดือนใหม่เดือนมกราคม ก็เท่ากับว่า ใกล้วัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ของพวกเรา ทีจ
่ ะจัดกัน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 กันแล้วนะครับ
ซึง่ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีนน
ั้ สหกรณ์
จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่
สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์
จึ ง มานำ�เสนอเกร็ ด น่ า รู ้ ใ นเรื่ อ ง “เงิ น ปั น ผลเงินเฉลีย
่ คืน คืออะไร ? แล้ว คำ�นวณอย่างไร ?”
ให้สมาชิกทราบกันครับ

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจ�ำนวนเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการ
ส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ
เงินเฉลี่ยคืน... คืออะไร ?

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ย
เงินกู้ ทีส่ มาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี
สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของ
เงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล...

ค�ำนวณอย่างไร?
ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 100,000 บาท ถือหุ้นในปี 2563 เดือนละ
1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่
มีมติให้จ่ายเงินปันผล 5.50%)
วิธีคิดเงินปันผล
วันที่

หุ้น

วิธีค�ำนวณปันผล 5.50%

เงินปันผล

31 ธ.ค. 62
ยอดยกมา

100,000

หุ้นยกมา x 5.50%
100,000 x 5.5/100

5,500.00

31 ม.ค. 63

1,000

หุ้นรายเดือน x 5.50% x เวลา
1,000 x 5.5/100 x 11/12

50.42

28 ก.พ. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 10/12

45.83

31 มี.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 9/12

41.25

30 เม.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 8/12

36.67

31 พ.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 7/12

32.08

30 มิ.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 6/12

27.50

31 ก.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 5/12

22.92

31 ส.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 4/12

18.33

30 ก.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 3/12

13.75

31 ต.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 2/12

9.17

30 พ.ย. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 1/12

4.58

31 ธ.ค. 63

1,000

1,000 x 5.5/100 x 0/12

0.00

รวม

112,000

หุ้นรายเดือน x 5.5% x เวลา

5,802.50

นายประหยัด อดออม จะได้รับเงินปันผล 5,802.50 บาท
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เงินเฉลี่ยคืน...

ค�ำนวณอย่างไร?
ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จ�ำนวน 62,170.40 บาท
สหกรณ์ จ ะต้ อ งค� ำ นวณจากดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ทุ ก ประเภทที่ ส มาชิ ก
มีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วน�ำมารวมกัน ดังนั้น จ�ำนวนเงิน
เฉลี่ยคืน ค�ำนวณได้ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติ
ให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 14%)
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้

ดอกเบี้ยทั้งปี วิธีค�ำนวณเงินเฉลี่ยคืน 14% เงินเฉลี่ยคืน

กู้ฉุกเฉิน

8,512.60

8,512.60 x 14/100

1,191.76

กู้สามัญทั่วไป

38,521.10

38,521.10 x 14/100

5,392.95

กูส้ ามัญเพือ่ การศึกษา 6,463.25

6,463.25 x 14/100

904.86

กู้สามัญอาชีพเสริม

8,673.45 x 14/100

1,214.28

8,673.45

นายประหยัด อดออม จะได้รับเงินปันผล 5,802.50 บาท

เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณี น ายประหยั ด อดออม เมื่ อ รวมเงิ น ปั น ผลและเงิ น
เฉลี่ยคืนแล้ว
จะได้รับเงินจ�ำนวน 14,506.35 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
(5,802.50 + 8,703.85) = 14,506.35 บาท

ขยายเวลา

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ ถึง

31

ธ.ค.

2564

เนือ่ งจากสถานการณ์ปจั จุบนั ได้มกี ารแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ระลอกใหม่ ตามที่ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) แถลงรายงาน
พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ รวม 365 คน โดยแบ่งเป็นติดเชื้อ
ในประเทศ 250 คน และยังมีแนวโน้วว่าจะมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ นัน้ (ข้อมูลเมือ่ วันที่ 6 มกราคม
2564 เวลา 11.30 น.)
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่นี้
ท�ำให้หลายพื้นที่หลายจังหวัด ได้ประกาศล็อกดาวน์สั่งปิดสถาน
ที่เสี่ยง ออกมาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวง
กว้างจนเกินควบคุม เหมือนเมื่อต้นปี 2563 อีกครั้ง และเพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นนั้ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขั้นตอนรับสวัสดิการ

กรมป่าไม้ จ�ำ กัด จึงได้พิจารณา “ขยายเวลาสวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จากเดิม 1 เมษายน
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขยายเวลาต่อเนื่องเป็น
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 หรือเมื่อสหกรณ์อนุมัติ
ครบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แล้วแต่กรณีใด
ถึงก�ำหนดก่อน
โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้
แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ (จ่ายเพียงครั้ง
เดียว) เมือ่ ได้รบั การวินจิ ฉัยโรคจากแพทย์วา่
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
• สมาชิก จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
• สมาชิกสมทบ จ�ำนวนเงิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อ Covid-19

* เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และยื่นรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันได้รับผลการวินิจฉัยโรค

สมาชิก

1. เตรียมเอกสาร
• ดาวโหลดแบบฟอร์มสวัสดิการ www.025798899.com
		 หัวข้อ 4.14
• ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
• ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจจากโรงพยาบาล
2. กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
• ทางไปรษณีย์
• ทาง Line สหกรณ์
• ทาง E-mail
หรือยื่นได้ที่ ส�ำนักงานสหกรณ์

สมาชิกสมทบ

1. เตรียมเอกสาร
• ดาวโหลดแบบฟอร์มสวัสดิการ www.025798899.com
		 หัวข้อ 5.8
• ส�ำเนาบัตรประชาชน
• ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจจากโรงพยาบาล
2. กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
• ทางไปรษณีย์
• ทาง Line สหกรณ์
• ทาง E-mail
หรือยื่นได้ที่ ส�ำนักงานสหกรณ์

ท่านจะได้รับ sms เมื่อสหกรณ์อนุมัติค�ำขอรับสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอเป็นส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือและเพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมฝ่าฟัน
วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #โควิด19เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ – สุทธิ
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

31 ธันวาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
13,290
13,279
19,303
19,287
19,397,920,256.89 19,399,734,145.19

หนี้สินรวม

616,312,094.59
2,423,343,136.00
0.00
5,325,979,749.71
8,047,868,277.72
480,232,736.66
2,406,344,312.92
1,717,461.85
7,080,249.77
55,973,056.16
33,069,181.51
10,314,326,099.71

362,010,102.67
2,407,991,842.36
0.00
6,187,561,668.43
8,084,612,752.19
412,891,390.55
1,873,773,538.94
0.00
9,432,561.75
60,777,572.36
682,715.94
10,411,217,838.16

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)

100,000,000.00
6,802,066,530.91
672,016,189.40
4,350,118,027.99
1,277,988,856.72
222,914,664.72
274,801,444.92
4,227,347.16
3,311,417,703.41
275,203,024.10

280,000,000.00
6,760,020,088.01
668,890,677.87
4,340,316,398.84
1,259,994,037.33
220,799,730.03
265,856,110.15
4,163,133.79
3,276,935,251.84
269,646,341.03

รายการ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ทุนของสหกรณ์

31 ธันวาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
2,881,803,814.13 2,856,325,891.92
75,893,375.23

75,199,920.94

78,517,489.95

75,763,097.95

29,238,635.61
29,168,323.69
34,737,859.78
32,118,557.62
36,865,370.00
32,975,617.00
9,083,594,157.18 8,988,516,307.03

ทุนเรือนหุ้น
7,706,027,270.00
ทุนส�ำรอง
681,179,534.54
ทุนสะสม
104,600,121.98
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (44,210,841.33)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 635,998,071.99
1,048,269,573.23
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
546,780,566.14
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
22,199,220.61
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
113,511,916.01
ผลตอบแทนจากการลงทุน
362,612,408.94
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
3,165,461.53
412,271,501.24
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
334,055,605.61
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
75,704,419.78
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
2,511,475.85
635,998,071.99
ก�ำไรสุทธิ

7,652,913,470.00
681,179,534.54
105,012,421.98
(52,663,801.82)
602,074,682.33
953,007,333.61
427,525,870.58
19,928,666.12
105,107,131.09
397,364,096.29
3,081,569.53
367,591,489.13
308,206,234.28
59,385,254.85
0.00
585,415,844.48

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.75
2.75
3.00
3.75
4.00

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
3.75

5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
5.80
3.45

(เริม่ วันที่ 1 เมษายน 2560) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญดิจิตอล
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
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สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การอืน่ กรณีกลับไปใช้สทิ ธิใน
บ�ำนาญตามพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

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

6.10
5.90
4.50
5.90
5.55

5.80
5.60
4.20
5.60
5.25

5.80

5.50

4.95
4.95

4.65
4.65

6.00

5.70

(เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

3.50

3.30

4.50

4.30

5.55

5.25

ปี 2563 สหกรณ์ฯ

จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกกว่า 26 ล้านบาท
เงินสวัสดิการ เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึง่ ทีส่ มาชิกจะได้รบั จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อีกทัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้จัดสรรทุนสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบไว้มากมาย ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงิน
สวัสดิการไปทั้งสิ้นรวม 26,600,712.24 ล้านบาท และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สหกรณ์ก็ไม่นิ่งนอนใจ และ
มุ่งหวังให้สมาชิกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงท�ำให้เกิดสวัสดิการตัวใหม่ “สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)” โดยในปีที่ผ่านมา มีสมาชิกและสมาชิกสมทบขอรับสวัสดิการดังกล่าว และได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว จะอย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์อันเลวร้ายดังกล่าว ที่ท�ำให้ผู้คนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในการด�ำเนินชีวิต มีการปิดประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวร้าง
มีการลดพนักงาน หลายธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบ แต่สหกรณ์ฯ ยังคงยืนหยัด และรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกต่อไปได้ โดยสามารถ
สรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการได้ดังนี้

สวัสดิการสมาชิก
ลำ�ดับ

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิกสมทบ
ราย

จำ�นวนเงิน
(บาท)

1 ทุนสมาชิกประสบภัย
15
55,000
2 ทุนวันเกิดสมาชิก
• ทุนวันเกิดสมาชิก
13,275 1,327,500
• ทุนวันเกิดสหกรณ์
12,956 2,392,900
3 ทุนเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก
84 252,000
4 ทุนเพือ่ สงเคราะห์การศพบิดา มารดา คูส่ มรส 215 430,000
5 ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
3,083 4,805,000
6 ทุนเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก
678 5,851,147.24
7 ทุนเมื่อสมาชิกทุพพลภาพ
14 696,000
8 ทุนส�ำหรับสมาชิกที่มิได้ท�ำประกันชีวิต
14 1,280,000
9 ทุนช่วยเหลือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
2
20,000
10 ทุนส�ำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
46 138,000
11 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1,526 1,634,600
12 ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
38
65,000
13 ทุนส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก
14 ทุนเพื่อการมงคลสมรส
32
32,000
15 ทุนเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
2
4,000
16 ทุนเพื่อบ้านหลังใหม่
32
44,000
17 ทุนเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
48
48,000
18 ทุนเพื่อประกันชีวิตสมาชิก
12,261 7,175,565
19 ทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1
10,000
รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น

26,260,712.24

ลำ�ดับ

สวัสดิการสมาชิกสมทบ

1 ทุนเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
2 ทุนช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องจากปฏิบัติ
หน้าที่ฯ
3 ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสมทบ
4 ทุนเพือ่ การมงคลสมรสสมาชิกสมทบ
5 ทุนเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
สมาชิกสมทบ
6 ทุนเพื่อบ้านหลังใหม่สมาชิกสมทบ
7 ทุนเพื่อรับขวัญทายาทใหม่สมาชิกสมทบ
8 ทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบทั้งสิ้น

ราย

จำ�นวนเงิน
(บาท)

52
9

78,000
75,000

54
44
3

54,000
44,000
6,000

13
65
1

13,000
65,000
5,000

340,000

บาท

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

11

วารสารสหกรณ์

กดเงินปันผล
ด้วยบัตร ATM ธ.กรุงไทย

เมื่อถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสหกรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สิ่งหนึ่งที่สมาชิกต่างรอคอย ก็คือการได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก (ยกเว้นสมาชิกที่แจ้ง
ความประสงค์ให้โอนเงินปันผลเข้าทุนเรือนหุ้น) สมาชิกหลายท่านยังคงเกิดความสงสัย ว่าจะสามารถถอนเงินปันผลจากบัญชี
สหกรณ์ได้อย่างไรบ้าง เรามาดูช่องทางการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ได้ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
ถอนเงินด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์นั้น สามารถใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกมีอยู่แล้ว ร่วมกับบัญชี
สหกรณ์ได้ โดยสมาชิกจะต้องส่ง "ค�ำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม กรุงไทย" พร้อมเอกสารแนบมายังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ เพื่อ
ท�ำการผูกบัญชีก่อนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ ซึ่งสหกรณ์จะด�ำเนินการผูกบัตรให้ จึงเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุดส�ำหรับสมาชิกในการถอน
เงิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ ส�ำหรับท่านที่ยังไม่เคยส่งค�ำขอผูกบัญชีไว้ สามารถส่งมาให้สหกรณ์ได้ ตามวิธีการ ดังนี้
1. กรอก “ค�ำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม กรุงไทย”
2. ส�ำเนาบัตรประชาชน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. มายื่นเรื่องที่สหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
		 ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เมื่อผูกบัญชีสหกรณ์กับกรุงไทยแล้ว เงินปันผลไม่ได้โอนเข้าบัญชีกรุงไทยโดยอัตโนมัติ
สมาชิกหลายท่านยังคงสับสนว่า เมื่อได้ผูกบัญชีสหกรณ์กับกรุงไทยแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีกรุงไทยให้เลย แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว สมาชิกเป็นผู้ท�ำการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM
ธนาคารกรุงไทยเท่านัน้ จากนัน้ เงินจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารกรุงไทย สมาชิกถึงจะสามารถกดถอนเงินสดได้ตามปกติ โดยมีวงเงิน
โอนได้ไม่เกินวันละ 2 แสนบาท และมีค่าธรรมเนียมการโอนครั้ง 8 บาท ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินสหกรณ์ด้วยตู้ ATM กรุงไทย

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน

2. เลือก “บริการอื่นๆ”

3. เลือก “บริการอื่นๆ”

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. กด “สอบถามยอดเงินฝาก”

6. ดูเงินเหลือในบัญชีสหกรณ์ได้

12วารสารสหกรณ์
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ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ไป กรุงไทย

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน

2. เลือก “บริการอื่นๆ”

3. เลือก “บริการอื่นๆ”

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. กด “รับเงินฝาก”

6. ระบุจำ�นวนเงินที่ต้องการโอน

7. การโอนสำ�เร็จ

ช่องทางอื่น ๆ ในการถอนเงินปันผล
ส�ำหรับสมาชิกที่ไม่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย สหกรณ์ยังมีช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถถอน
เงินปันผลได้
1. ถอนด้วยบัตร ATM สหกรณ์ Click CO-OP Card
ส�ำหรับสมาชิกที่ยังมีบัตร ATM ของสหกรณ์อยู่ ก็ยังคงใช้ถอนเงินปันผลจากบัญชีสหกรณ์ได้เช่น
เดิม ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และตู้ของสหกรณ์
2. มาถอนด้วยตนเองที่สหกรณ์
สหกรณ์เปิดให้ถอนเงินที่ส�ำนักงานสหกรณ์ ในวันท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยสมาชิกจะต้องน�ำ
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เล่มจริง และบัตรประชาชน และมาติดต่อถอนเงินปันผลด้วยตนเอง
3. ส่งคำ�ขอถอนเงินทางไปรษณีย์
สมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สหกรณ์ และไม่มีบัตร ATM กรุงไทย และ ATM สหกรณ์ สามารถส่งเอกสารค�ำขอถอนเงิน
มายังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ได้ โดยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ของสมาชิก โดยมีค่าธรรมเนียม
โอนครั้งละ 15 บาท เตรียมเอกสาร ดังนี้
3.1 แบบค�ำขอถอนเงินฝาก
		 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำขอถอนเงินฝาก www.025798899.com หัวข้อ 7.9
3.2 ส�ำเนาบัตรประชาชน
3.3 สมุดบัญชีสหกรณ์เล่มจริง
3.4 ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์
3.5 ส่งไปรษณีย์มาให้สหกรณ์
		  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
		
ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ลุ้นรับรางวัล
จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ
“ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ทั้ง 10 แห่ง พร้อมลุ้นรับของรางวัล”
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 63 โดยใช้ระบบการประเมินแบบออนไลน์ ผ่าน google forms นัน้

ตอนนี้ได้สิ้นสุดการตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานแล้ว
สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ดังนี้

รางวัลกล่องถนอมอาหาร
นายชลิน อินทร์ส�ำราญ
นายมาโซ เต๊ะ
นางสิริภัฐสร เวียงนาค
น.ส.สุวิมล จ�ำอินทร์
น.ส.จันทร์พิมพ์ แก้วสีเขียว

เลขที่สมาชิก 12529
เลขที่สมาชิก 518525
เลขที่สมาชิก 2682
เลขที่สมาชิก 506204
เลขที่สมาชิก 516138

นางพรปวีณ์ แสงแก้ว
นายมานพ วงษ์มี
น.ส.หทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร
น.ส.วนิดา แก้วเกิด

รางวัลกระเป๋าเป้ Co-op Digital
น.ส. พรพรรณ เชิดชูเผ่าพงศ์
น.ส.จุติพร ศรีสวัสดิ์
น.ส.จิตติมา เรืองติก
นางเนตรนภา นันทา
น.ส.ศิริขวัญ แสนยาวุฒิ
น.ส.กาญจนวรรณ ชัยศิริ
น.ส.ญาณิฐา ฝั้นค�ำอ้าย
นายยุทธชัย พยัคฆบุตร

เลขที่สมาชิก 20188
เลขที่สมาชิก 5378
เลขที่สมาชิก 19332
เลขที่สมาชิก 501726
เลขที่สมาชิก 20177
เลขที่สมาชิก 20176
เลขที่สมาชิก 523762
เลขที่สมาชิก 15794

รางวัลกระบอกน�ำ้ ออมทรัพย์
นายไฉน บุญชู
นางสุเพ็ญ ศึกเสือ
น.ส.เนตรนพิศ โสภารัตน์
นายมงคล หงษ์สามสิบเจ็ด
นายภัทรพล คงสร้างสรร
นายปณิธาน วรมงคล

เลขที่สมาชิก 18062
เลขที่สมาชิก 512838
เลขที่สมาชิก 504643
เลขที่สมาชิก 10503
เลขที่สมาชิก 18533
เลขที่สมาชิก 13973

เลขที่สมาชิก 7589
เลขที่สมาชิก 19140
เลขที่สมาชิก 18348
เลขที่สมาชิก 2062

น.ส.สุญาณี เกียรติสิน
นางสุนันทา อวิคุณประเสริฐ
น.ส.ธณัชชา สารวงษ์
นายสมชัย ท้าวดี
นายสมสุข ปฏิบัติทอง
นายสมมิตร รัตนโฉม
น.ส.เพชรมณี บ�ำเพ็ญ

เลขที่สมาชิก 16958
เลขที่สมาชิก 4362
เลขที่สมาชิก 20389
เลขที่สมาชิก 509006
เลขที่สมาชิก 518626
เลขที่สมาชิก 515900
เลขที่สมาชิก 513252

น.ส.ณัชชา การพิธี
นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต
น.ส.มธุรส หมู่ใหญ่
นายอิสระ ชุ่มปลั่ง
นายณรงค์ วงษ์บำ� หรุ

เลขทีส่ มาชิก 503489
เลขที่สมาชิก 17523
เลขทีส่ มาชิก 510026
เลขทีส่ มาชิก 519831
เลขที่สมาชิก 14375

รางวัลกระเป๋าเดินทาง
นายณัฐวุฒิ ไกรสินธุ์
นายเอนก ตาตระกูล
นายนรินทร์ สุสาขา

เลขที่สมาชิก 13364
เลขที่สมาชิก 11144
เลขที่สมาชิก 5096

ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทุกท่านสามารถมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำ�นักงาน สอ.ปม. ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564
ส่วนท่านที่ไม่ได้มารับในเวลาที่กำ�หนด สอ.ปม. จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ท่านแจ้งไว้กับ สอ.ปม.
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

จากทีส
่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้จด
ั
กิ จ กรรมให้ ส มาชิ ก และสมาชิ ก สมทบ “ร่ ว มตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก ที่มีในการ
บริการต่าง ๆ” ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 63 โดยใช้
ระบบการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน google
forms นั้น

ตอนนี้ได้สิ้นสุดการตอบแบบสอบถามแล้ว
สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ที่ได้รับของรางวัลดังนี้
1. นางสุรีย์พร เอื้อสุวรรณ
2. นางมัทณี อ้ายดวง
3. นายสมคิด เสนาะสันต์
4. นายสมศักดิ์ เวียงค�ำ
5. น.ส.สายฝน กันลัยพันธุ์
6. นางแต๋ว เงินตัน
7. น.ส.วลีรัตน์ ม่วงวงษ์
8. นางบุษราภรณ์ นาระกันทา
9. น.ส.เพ็ญนภา หอดค�ำ
10. นายธีรพัฒน์ พิมเสน

เลขสมาชิก 505870
เลขสมาชิก 524189
เลขสมาชิก 16056
เลขสมาชิก 504524
เลขสมาชิก 501576
เลขสมาชิก 506307
เลขสมาชิก 16494
เลขสมาชิก 506260
เลขสมาชิก 19631
เลขสมาชิก 516684

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ใคร? จะเป็นผู้คว้ารางวัล

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

จำ�นวนเงินรวมกว่า 50,000 บาท ลุ้นกันวันประชุมใหญ่ 6 ก.พ. 64

ใกล้จะถึงวันที่ได้ลุ้นรางวัลกันอีกครั้งแล้วนะคะ ส�ำหรับ การลุ้น
รางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สิทธิ์ชิงโชคพิเศษส�ำหรับผู้เปิดบัญชีออม
ทรัพย์ชีวิตพอเพียง เท่านั้น!!
ซึ่งสหกรณ์จะมอบ สิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ให้แก่
สมาชิกที่เปิดบัญชี ปีละ 2 ครั้ง รวม เป็นเงิน 100,000 บาท และจะจับ
รางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันก่อตัง้ สหกรณ์ของทุกปี) และวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี มาร่วมลุ้นรางวัลต้อนรับปีใหม่กันค่ะ
รางวัลที่ 1 เงินฝากจำ�นวน 10,000 บาท (1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เงินฝากจำ�นวน 5,000 บาท (2 รางวัล)
รางวัลที่ 3 เงินฝากจำ�นวน 1,000 บาท (30 รางวัล)

โดยผู้ได้รับเงินรางวัล สหกรณ์จะน�ำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิก สมาชิกสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่
เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
สำ�หรับสมาชิกทีส
่ นใจเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ช�ำระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com โทร. 0 2579 7070
กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ :

บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ำกัด โทร. 0 2282 6033-4

