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เรื่องเด่นฉบับนี้
ผูกบัญชีสหกรณ์+กรุงไทย
เลื่อนการจัดส่งของขวัญปีใหม่ 2565

สอ.ปม. ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน
“เป็นระดับผ้่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์”

ผูกบัญชี

สหกรณ์+กรุงไทย

สะดวก ถอนง่าย ในบัตรเดียว
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถอนเงินส�ำหรับสมาชิก
ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถผูกบัญชีสหกรณ์
เข้ากับบัญชีกรุงไทย ที่ท่านมีอยู่ได้ ง่าย...ผูกบัญชีได้ฟรี!!
ถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM กรุงไทย

ขั้นตอนในการผูกบัตรสหกรณ์ + กรุงไทย

1.

2.

3.

เตรียมเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ส่งเอกสาร

• ส�ำเนาบัตรประชาชน
• ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

• ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ค� ำ ขอได้ ที่
www.025798899.com หั ว ข้ อ
ดาวน์โหลดเอกสารที่ 3.1
• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

ส่ ง แบบฟอร์ ม และเอกสารแนบทั้ ง หมด
มาที่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ตูป้ ณ. 169 ปณศ. จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900 หรื อ ส่ ง เอกสารด้ ว ยตั ว เองที่
ส�ำนักงานสหกรณ์

สารบัญ
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ผูกบัญชีสหกรณ์+กรุงไทย สะดวก ถอนง่าย
ในบัตรเดียว
เลื่อนการจัดส่งของขวัญปีใหม่ 2565
สอ.ปม. ได้รบั การจัดระดับมาตรฐาน “เป็นระดับผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์”
ทำ�ไม ยืน่ กูส้ ามัญต้องขอสลิปเงินเดือนมีนาคม 2563
ผลการดำ�เนินงาน
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล ภายใน 7 ม.ค. 65
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

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

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินสหกรณ์ด้วยตู้ ATM กรุงไทย

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน

2. เลือก “บริการอื่น ๆ”

3. เลือก “บริการอื่น ๆ”

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. กด “สอบถามยอดเงินฝาก”

6. ดูเงินเหลือในบัญชีสหกรณ์ได้

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ไปกรุงไทย

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน

2. เลือก “บริการอื่น ๆ”

3. เลือก “บริการอื่น ๆ”

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. กด “รับเงินฝาก”

6. ระบุจ�ำนวนเงินที่ต้องการโอน

เพียงแค่นี้เงินจากบัญชีสหกรณ์ ก็จะโอนเข้า
บัญชีกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถกด
ถอนเงิน ผ่านตู้ ATM กรุงไทยได้ทันที
7. การโอนส�ำเร็จ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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เลื่อนการจัดส่ง

ของขวัญปีใหม่ 2565

เนื่องจากมาตรการในการควบคุมโรค COVID-19 ที่เข้มข้นขึ้น
อย่างมาก หลังจากมีการค้นพบเชือ้ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ “โอไมครอน”
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ แพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดลต้า และติดเชื้อซ�้ำได้ง่าย
ท�ำให้การตรวจสอบ “กล่องข้าวอเนกประสงค์” ที่ทางสหกรณ์จัดท�ำ
เป็นจ�ำนวนมากนั้น ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านกระบวนการ
ตรวจเชื้อ ระหว่างประเทศก่อน
ท� ำ ให้ บริ ษั ท ขนส่ ง ไม่ ส ามารถท� ำ การจั ด ส่ ง ของขวั ญ ปี ใ หม่
ได้ตามก�ำหนดเดิมในวันที่ 15 ธ.ค. 64 ได้ สอ.ปม.จึงได้เร่งด�ำเนินการติดตาม
ทวงถาม กับทางบริษัทขนส่ง และได้ก�ำหนดการจัดส่งใหม่ ดังนี้

การส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง
จัดส่งในวันจันทร์ที่ 20

ธันวาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

*ทัง้ นีร้ ะยะเวลาในการจัดส่งอาจขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูใ้ ห้บริการขนส่ง และพืน
้ ทีใ่ นการจัดส่งไปรษณีย์

รับของขวัญเองที่สหกรณ์
รับได้ใน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสโมสรสมาชิก พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับของขวัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ขออภัยในความล่าช้า และขออภัย
ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
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สอ.ปม. ได้้รัับการจััดระดัับมาตรฐาน

“เป็็นระดัับผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานสหกรณ์์”
สอ.ปม. ได้้รัับการจััดระดัับมาตรฐาน “เป็็นระดัับ
ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานสหกรณ์์”
		จากเดิิมกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์มีีนโยบายการจััด
มาตรฐานสหกรณ์์ เพื่่�อพััฒนาสหกรณ์์ให้้มีีความเข้้มแข็็ง
และยั่่�งยืืน ซึ่่�งได้้กำหนดระดัับมาตรฐานสหกรณ์์ออกเป็็น
4 ระดัับด้้วยกััน คืือ ระดัับดีีเลิิศ ระดัับดีีมาก ระดัับดีี และ
ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานสหกรณ์์ ซึ่่�งสหกรณ์์ออมทรััพย์์
กรมป่่าไม้้ จำกััด ได้้รัักษาระดัับมาตรฐานในระดัับดีีเลิิศ
มาทุุก ๆ ปีี

ซึ่่�งในปีี 2564 นี้้� กรมส่่งเสริิมสหกรณ์์ได้้มีีการปรัับปรุุง
ตััวชี้้�วััดระดัับมาตรฐานสหกรณ์์ใหม่่ เป็็นเกณฑ์์ 2 ระดัับ
คืือ ระดัับผ่่านมาตรฐานสหกรณ์์ และระดัับไม่่ผ่่าน
มาตรฐานสหกรณ์์ โดยสำนัั ก งานส่่ ง เสริิ ม สหกรณ์์
กรุุ ง เทพมหานคร พื้้� น ที่่� 2 ได้้ ด ำเนิิ น การจัั ด ระดัั บ
มาตรฐานสหกรณ์์เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
		
และด้้วยความมุ่่ง� มั่่น� และการพััฒนาที่่ไ� ม่่หยุุดนิ่่ง�
ของสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมป่่าไม้้ จำกััด จึึงทำให้้ได้้รับั
การจััดระดัับมาตรฐานสหกรณ์์ อยู่่ใ� นระดัับผ่่านเกณฑ์์
มาตรฐานสหกรณ์์

ฝึึกอบรมการใช้้เครื่่�องกระตุุกหััวใจไฟฟ้้าอััตโนมััติิ AED
และการกู้้�ชีีพพื้้�นฐาน
		
เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. -18.00 น.
ฝ่่ายจััดการได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมการใช้้เครื่่อ� งกระตุุกหััวใจไฟฟ้้าอััตโนมััติิ
AED และการกู้้�ชีีพพื้้�นฐาน โดยวิิทยากร นายพิิชิิตชััย เหมืือนเกาะหวาย
จาก บริิษััท อััลติิเมท พลััส ซััพพลาย จำกััด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ทำำไม? ยื่่�นกู้้�สามััญต้้องขอสลิิปเงิิน
เดืือนมีีนาคม 2563

การยื่่น� กู้้ส� ามััญทุุกประเภท สมาชิิกยัังคง
ดัังนั้้น� สมาชิิกที่่ยื่� น่� ขอกู้้เ� งิินสามััญทุุกคน
ต้้องแนบสลิิปเงิินเดืือนมีีนาคม 2563 ต้้องแนบสลิิปเงิินเดืือน เดืือนมีีนาคม
และเดืือนล่่าสุุดด้้วยทุุกครั้้�ง!!
2563 และสลิิปเงิินเดืือนปััจจุุบััน เพื่่� อ
ถึึงแม้้ว่่าได้้ผ่่านข้้ามปีี 2563 มาแล้้ว แต่่
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19
ที่่�มีีมาตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 นั้้�น สถาบัันการเงิินต่่าง ๆ
จึึงมีีมาตรการผ่่ อ นปรนการชำระหนี้้� เ พื่่� อ
ช่่ ว ยเหลืือและลดภาระให้้ ป ระชาชน เช่่ น
การพัักชำระหนี้้� การลดจำนวนเงิินผ่่อนชำระหนี้้�
ต่่อเดืือน หรืือการขยายสััญญาเงิินกู้้� จึึงทำให้้
สหกรณ์์ พ บว่่ า สลิิ ป เงิิ น เดืือนของสมาชิิ ก
บางราย ที่่�มีีการหัักชำระหนี้้�สถาบัันการเงิินอื่่น�
หลัังจากเดืือนมีีนาคม 2563 จะไม่่มีีรายการ
แสดงในสลิิปเงิินเดืือน จึึงทำให้้มีีผลต่่อการ
คำนวณสิิทธิ์์�วงเงิินกู้้�สามััญ ฉุุกเฉิิน และพิิเศษ
ของสมาชิิก

ตรวจสอบว่่ามีีหนี้้�ภายนอกกัับสถาบัันการเงิินอื่่�น
ที่่� ไ ด้้ รัั บ การพัั ก ชำระหนี้้� หรืือลดจำนวน
เงิินผ่่อนชำระหรืือไม่่ เพราะหากครบกำหนด
มาตรการช่่วยเหลืือดัังกล่่าว สถาบัันการเงิินอื่่�น
ก็็ จ ะต้้ อ งส่่ ง รายการเรีียกเก็็ บ หนี้้� ใ นสลิิ ป
เงิินเดืือนเช่่นเดิิม จะส่่งผลให้้สหกรณ์์เก็็บเงิิน
ชำระหนี้้�ไม่่ได้้
สหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ ก รมป่่ า ไม้้ จำกัั ด
ขอร่่วมยืืนหยััดและเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่จ� ะช่่วยเหลืือ
ดููแลสมาชิิกทุุกท่่าน ให้้ก้้าวผ่่านวิิกฤติิครั้้�งนี้้�
ไปด้้วยกััน

สอ.ปม. “ซ้้อมแผนป้้องกัันและ
ระงัับอััคคีีภััย” ประจำำปีี 2564

สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำกััด
ได้้ มุ่่� งมั่่� น ดำเนิิ น งานด้้วยมาตรฐานความ
ปลอดภััยในระดัับสากล เพื่่อ� ความปลอดภััย
ของสมาชิิก เจ้้าหน้้าที่่� และทรััพย์์สิินของ
สหกรณ์์ โดยอาคารสำนัักงานของสหกรณ์์
ได้้ อ อกแบบและติิ ด ตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ ที่่� ไ ด้้
มาตรฐานในการป้้องกัันการเกิิดอััคคีีภััย
ไว้้ใช้้งานอย่่างครบถ้้วน ทั่่�วทั้้�งสำนัักงาน
รวมถึึงได้้จััดทำการอบรมแผนป้้องกัันและ
ระงัั บ อัั ค คีีภัั ย ให้้ แ ก่่ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ส หกรณ์์
ขึ้้�นเป็็นประจำทุุกปีี
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ในปีี 2564 นี้้� สหกรณ์์ ได้้ทำการ “ซ้้อม
แผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภัยั ” ขึ้้น� ในวััน
พุุธที่่� 15 ธัันวาคม 2564 ในเวลา 16.00 น.
โดยได้้จััดประชุุมเชิิงวิิชาการ, การตรวจ
เช็็ ก อุุ ป กรณ์์ ดัั บ เพลิิ ง , การอพยพและ
ปฐมพยาบาลผู้้� บ าดเจ็็ บ รวมถึึ ง การใช้้
อุุ ป กรณ์์ ดัั บ เพลิิ ง จริิ ง เพื่่� อ ให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่�
สหกรณ์์ ได้้เกิิดความชำนาญในการระงัับ
อััคคีีภััยเบื้้�องต้้นได้้อย่่างทัันเวลา

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จำนวนสมาชิิก
จำนวนสมาชิิกสมทบ
สิินทรััพย์์รวม
เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร
เงิินฝากจากสหกรณ์์อื่่�น
เงิินลงทุุน
เงิินให้้กู้้�แก่่สมาชิิก
เงิินให้้กู้้�แก่่สมาชิิกสมทบ
เงิินให้้กู้้�สหกรณ์์อื่่�น
ลููกหนี้้�อื่่�น
อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สินิ รวม
เงิินกู้้�ยืืม
เงิินรัับฝากจากสมาชิิก
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์พิิเศษ
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์เกษีียณเปี่่�ยมสุุข
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์ - อเนกประสงค์์
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์ชีีวิิตพอเพีียง
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์เจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์
เงิินรัับฝากจาก (สมาชิิกสมทบ)
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์ (สมาชิิกสมทบ)

30 พฤศจิิกายน 2564

13,221
19,442

31 ตุุลาคม 2564

13,216
19,416

20,744,435,215.65 20,464,094,566.40

383,655,845.46
1,719,733,126.75
6,657,430,668.61
7,701,193,119.53
526,537,283.11
3,691,145,616.25
20,000.00
7,968,853.87
56,091,826.16
658,875.91

1,516,865,119.34
1,723,928,645.75
5,901,800,352.29
7,717,039,686.08
521,311,535.94
3,015,705,616.25
0.00
7,946,448.07
56,091,826.16
3,405,336.52

11,267,731,751.83

10,932,151,862.04

310,000,000.00

0.00

7,212,243,694.22
726,924,006.89
4,618,033,074.51
1,335,027,920.92
213,628,085.24
314,257,593.77
4,373,012.89
3,638,475,539.50
303,553,720.31

7,185,463,662.40
734,127,209.11
4,595,071,420.61
1,310,860,575.49
229,961,565.86
311,070,378.44
4,372,512.89
3,602,342,657.16
306,310,446.77

3,178,753,648.97

3,140,955,687.52

- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์พิิเศษ (สมาชิิก
สมทบ)

30 พฤศจิิกายน 2564 31 ตุุลาคม 2564
รายการ
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์ - อเนกประสงค์์
66,127,197.92
66,202,767.67
(สมาชิิกสมทบ)
- เงิินรัับฝากออมทรััพย์์ชีีวิิตพอเพีียง
90,040,972.30
88,873,755.20
(สมาชิิกสมทบ)
เงิินรัับฝากจากสหกรณ์์อื่่�น
33,277,362.01
32,006,590.49
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
38,636,476.10
77,240,271.99
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
35,098,680.00
35,098,680.00
9,476,703,463.82
9,531,942,704.36
ทุุนของสหกรณ์์
8,250,815,100.00 8,189,171,770.00
ทุุนเรืือนหุ้้�น

ทุุนสำรอง
744,850,723.19
ทุุนสะสม
173,957,016.03
กำไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนที่่ยั� ัง
(208,252,443.62)
ไม่่เกิิดขึ้้�น
ประมาณการกำไรสุุทธิิ (ตามเกณฑ์์เงิินสด) 515,333,068.22
815,281,105.72
รายได้้ (ตามเกณฑ์์คงค้้าง)
ดอกเบี้้�ยรัับเงิินกู้้�จากสมาชิิก

744,850,723.19
174,728,296.03
(52,099,218.50)
475,291,133.64
758,039,577.24

393,028,382.01
23,384,530.35

358,703,587.07
21,164,655.31

59,571,992.28

54,532,879.93

338,175,126.28

322,573,750.13

รายได้้ที่มิ่� ิใช่่ดอกเบี้้�ย

1,121,074.80

1,064,704.80

ค่่าใช้้จ่่าย (ตามเกณฑ์์คงค้้าง)

324,864,156.54

296,072,438.92

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน

267,695,326.89
59,802,019.93

243,586,987.59
54,618,641.61

หนี้้�สงสััยจะสููญและหนี้้�สููญ

(2,633,190.28)

(2,133,190.28)

กำำ�ไรสุุทธิิ

490,416,949.18

461,967,138.32

ดอกเบี้้�ยรัับเงิินกู้้�จากสมาชิิกสมทบ
ดอกเบี้้�ยรัับเงิินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุุน

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ยและเงิินลงทุุน

อััตราดอกเบี้้�ย
เงิินฝาก
ออมทรััพย์์สิินมััธยััสถ์์
ออมทรััพย์์อเนกประสงค์์
ออมทรััพย์์พิิเศษ
ออมทรััพย์์เกษีียณเปี่่�ยมสุุข
ออมทรััพย์์ชีีวิิตพอเพีียง

เงิินกู้้�
ฉุุกเฉิิน
สามััญทั่่�วไป
สามััญดิิจิิทััล
สามััญเพื่่�อการศึึกษา
สามััญเพื่่�อการศึึกษากรณีีพิิเศษ
สามััญเพื่่�อประกอบอาชีีพเสริิม
สามััญเพื่่�อคุ้้�มครองชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
สามััญเพื่่�อสงเคราะห์์ผู้้�ประสบภััย
สามััญเพื่่�อสงเคราะห์์ผู้ป้� ระสบภััยกรณีีพิิเศษ
สามััญเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
สามััญเพื่่�อส่่งเสริิมการประหยััดพลัังงาน

(เริ่่ม� วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563) (เริ่่ม� วัันที่่� 1 มีีนาคม 2564)
ร้้อยละ/ปีี
ร้้อยละ/ปีี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.35
2.35
2.60
3.35
3.60

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20

5.55
5.55
5.55
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

(เริ่่ม� วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563) (เริ่่ม� วัันที่่� 1 มีีนาคม 2564)
ร้้อยละ/ปีี
ร้้อยละ/ปีี

สามััญที่่�รัับชำระหนี้้�ในฐานะผู้้ค้้� ำประกััน
สามััญเพื่่�อความมั่่�นคงของครอบครััว
เงิินกู้้�พิิเศษไม่่เกิินร้้อยละ 90 ของเงิินฝาก
เงิินกู้้�พิิเศษไม่่เกิินร้้อยละ 90 ของมููลค่่าหุ้้�น
เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อประกอบกิิจการ
ประเภทอาคารธุุรกิิจประเภท 1
เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อประกอบกิิจการ
ประเภทอาคารธุุรกิิจประเภท 2
เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อการอื่่�น กรณีีกลัับไปใช้้สิิทธิิ
ในบำนาญตามพระราชบััญญััติิบำเหน็็จ
บำนาญข้้าราชการ พ.ศ. 2494
เงิินกู้้�พิิเศษเพื่่�อการอื่่�น กรณีีซื้้�อที่่�ดิิน

เงิินกู้้�พิิเศษวนาเคหะ
เงิินกู้้�พิิเศษสิินเชื่่�อวนาเคหะ (คงที่่� 2 ปีี)
ประเภท 1 (0.00% 12 เดืือนแรก)
เงิินกู้้�พิิเศษสิินเชื่่�อวนาเคหะ (คงที่่� 2 ปีี)
ประเภท 2 (0.00% 6 เดืือนแรก)
เงิินกู้้�พิิเศษสิินเชื่่�อวนาเคหะ
(อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว) ประเภท 3

3.45
5.80
4.20
5.60
5.25

3.20
5.55
3.95
5.35
5.00

5.50

5.25

4.65

4.40

5.70

5.45

3.30

3.05

4.30

4.05

5.25

5.00

(เริ่่ม� วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563) (เริ่่ม� วัันที่่� 1 มีีนาคม 2564)
ร้้อยละ/ปีี
ร้้อยละ/ปีี
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แจ้้งเปลี่่�ยนแปลงการรัับเงิินปัันผล
ภายใน 7

ม.ค. 65

สมาชิิกสามารถเลืือกรัับ
ได้้ 2 กรณีี เข้้าบััญชีีเงิินฝาก
ออมทรััพย์์สิินมััธยััสถ์์ หรืือ
โอนเป็็นหุ้้�น
ใกล้้เข้้ามาแล้้ว..กัับการรัับผลตอบแทน
ที่่�สมาชิิกได้้ร่่วมถืือหุ้้�นกัับสหกรณ์์ และได้้
รัับเงิินปัันผลนั่่�นเอง ในทุุก ๆ ปีี เมื่่�อใกล้้จะ
ครบปีีบััญชีีของสหกรณ์์ (31 ธัันวาคม)
สหกรณ์์จะเปิิดให้้สมาชิิกและสมาชิิกสมทบ
สามารถส่่ ง เรื่่� อ งแจ้้ ง การเปลี่่� ย นการรัั บ
เงิินปัันผล

1.

เดิิม รัับปัันผลโดยโอนเป็็นทุุน
เรืือนหุ้้�น เปลี่่�ยนเป็็น รัับเงิินปัันผลโดยให้้
เข้้าบััญชีีเงิินฝาก

2.
เดิิม เข้้าบััญชีีออมทรััพย์์สิิน
มััธยััสถ์์ เปลี่่�ยนเป็็น รัับเงิินปัันผลโดยให้้
โอนเข้้าทุุนเรืือนหุ้้�น

สามารถแจ้้ ง เปลี่่� ย นแปลงการ
รัับเงิินปัันผลให้้สหกรณ์์ทราบ โดยทำเป็็น
หนัังสืือ เขีียนชื่่�อ – สกุุล เลขที่่�สมาชิิก และระบุุความ
ประสงค์์ให้้ชััดเจน และส่่งให้้สหกรณ์์ภายในวัันที่่�
7 มกราคม 2565
**หมายเหตุุ**
• สมาชิิกที่่�เดิิมรัับเงิินปัันผล โดยให้้โอนเข้้าบััญชีีเงิินฝากอยู่่�แล้้ว และต้้องการรัับเงิินปัันผลแบบเดิิม ไม่่ต้้องทำำ�หนัังสืือแจ้้ง
มายัังสหกรณ์์
• สมาชิิกที่่�ถืือหุ้้�นเต็็มตามที่่�สหกรณ์์กำำ�หนดแล้้ว (สมาชิิกไม่่เกิิน 2.5 ล้้านบาท/สมาชิิกสมทบไม่่เกิิน 1 ล้้านบาท) จะไม่่
สามารถขอรัับเงิินปัันผล โดยให้้โอนเป็็นทุุนเรืือนหุ้้�นได้้
• การรัับเงิินปัันผลโดยให้้เข้้าบััญชีีเงิินฝาก สหกรณ์์จะโอนเข้้าบััญชีีออมทรััพย์์สิินมััธยััสถ์์เท่่านั้้�น
• สมาชิิกที่่�ไม่่เคยแจ้้งความประสงค์์ใด ๆ เงิินปัันผลจะโอนเข้้าบััญชีีออมทรััพย์์สิินมััธยััสถ์์โดยอััตโนมััติิ
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