


สหกรณมอบเงิน 100 บาท โอนเขาบัญชี 31 ธันวาคม 2563

Highlight 
•	 สถานการณ์วิกฤตเนื่องจากการแพร่ระบาดของ 
	 โรคโควิด-19
•	 การประหยัดรายจ่ายเพื่อส�ารองเงินสหกรณ์ไว ้
	 รองรับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
•	 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่กรณีของขวัญปีใหม่

คณะกรรมการด�าเนินการมีมติในคราวการประชุม	 ครั้งที่	 11	 เมื่อวันที่	
24	กรกฎาคม	2563	โดยมอบของขวัญปีใหม่	2564	ให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบที่สมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่	 28	 กันยายน	 2563	 เป็นเงินจ�านวน	
100	 บาท	 ทั้งนี้	 สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ในวันที่	 
31	ธันวาคม	2563

ส�าหรับสาเหตุท่ีส�าคัญกับการมอบของขวัญปีใหม่ในปีน้ีเป็นเงินโอน 
เข้าบัญชี	มิได้เป็นของที่ระลึกเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีเหตุผล	ดังนี้

1. สถานการณวิกฤตเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
โดยปกติสหกรณ์จะจัดท�าของขวัญปีใหม่เป็นสิ่งของเพื่อแจกให้สมาชิก 

ในแต่ละปีนั้น	สหกรณ์จะต้องมีแผนการด�าเนินงานตามระยะเวลา	ดังนี้
1.1	 คัดเลือกของขวัญปีใหม่ภายในเดือนเมษายน
1.2	 ประกาศประกวดราคาในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
1.3		ประกาศผู้ได้รับเลือกคัดเลือกจัดท�าของขวัญปีใหม่	 และท�าสัญญา

จ้างภายในเดือนกรกฎาคม
1.4		ผู ้ได้รับเลือกคัดเลือกด�าเนินการผลิตระหว่างเดือนสิงหาคมถึง

ตุลาคม
1.5		สหกรณ์เปิดให้สมาชิกแจ้งที่อยู ่ขอรับของขวัญปีใหม่ระหว่าง 

เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน

1.6		สหกรณ์จัดส่งของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกส่วนภูมิภาคตั้งแต ่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

1.7		สหกรณ์เปิดให้สมาชิกส่วนกลางรับของขวัญปีใหม่ในช่วงกลาง 
เดือนธันวาคม

• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต  สนธิวณิช
• หัวหนากองบรรณาธิการ :
นางวรียพรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ  :
นางภาราดา หินออน
นางเกวรินทร ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธุ
นางกุลพรภัสร สุพรมพันธุ
นายศรุต บุญมาดี
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 ของขวัญปใหม 2564

4 สอ.ปม. รับการจัดระดับมาตรฐาน 
 “เปนสหกรณระดับดีเลิศ”
5 ผูแทนสมาชิกดีเดน 
 ประจำ ป 2562 - 2563

8 แจงเปลี่ยนแปลงการรับเงินปนผล
 ภายใน 8 ม.ค. 64

วารสารสหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด www.025798899.com2



แต่เนื่องจากในปีนี้การด�าเนินการในข้อ	 1.1	 ถึงข้อ	 1.4	 เป็นช่วงที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดมีความรุนแรง	 รัฐบาลประกาศ
ภาวะฉุกเฉินมาตรการสูงสุดให้ประชาชนกักตัวเองอยู ่ ในเคหสถาน	 
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือควบคุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ท�าให้ผู้ผลิตพักหรือปิดกิจการชั่วคราว	 และผู้ผลิต 
บางรายเกิดข ้อจ�ากัดในการเดินทางเพื่อประสานงานกับสหกรณ์	 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป 
เป็นวงกว้าง	 และไม่ทราบว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใด	 แม้แต่การด�าเนินกิจการ
ของสหกรณ์	 เช่น	 การประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ 
ก็ยังไม่สามารถประชุมที่ส�านักงานสหกรณ์ได้

คณะกรรมการด�าเนินการต ้องอยู ่ ในเคหสถานของตนเองและ 
การประชุมของสหกรณ์ระหว ่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน	 2563	 
ต้องประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(VDO Conference)	ท�าให้การด�าเนนิการ 
เพื่อคัดเลือกของขวัญปีใหม่	การจัดหาผู้ผลิต	การประกวดราคา	รวมทั้งการ
จัดส่ง	 อาจไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแผนการด�าเนินงานในการจัดหา
ของขวัญปีใหม่ของสหกรณ	์ ซึ่งในที่สุดก็อาจส่งผลให้สมาชิกได้รับของขวัญ
ปีใหม่ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่มคีณุภาพเท่าทีค่วรเหมอืนเช่นในสถานการณ์ปกติ

อย่างไรก็ตาม	 สหกรณ์ยังตระหนักและเห็นความส�าคัญในการมอบ 
ของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก	รวมทั้งจะต้องลดปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้น 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ที่ไม่มีความชัดเจนว่า 
จะสิน้สุดลงเมือ่ใด	ดงันัน้	คณะกรรมการด�าเนนิการจงึมมีตมิอบของขวญัปีใหม่ 
เป็นเงิน	 100	 บาท	 โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 ทั้งนี้	 เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด

2. การประหยัดรายจายเพื่อสำรองเงินสหกรณไวรองรับวิกฤต 
 เศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ยังส่งผลกระทบต่อวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง	 ภาคเอกชนมีการปิดกิจการโรงงานหรือ
ร้านค้าเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว	 การส่งออก	 ได้รับ 
ผลกระทบอย่างมาก	 ท�าให้เกิดการว่างงาน	 โดยผู ้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ 
ได้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้	GDP	จะติดลบกว่า	8.5%	ซึ่งต�่าสุดในรอบ	22	ปี	 
รวมท้ังวิกฤตเศรษฐกิจยังลุกลามไปทั่วโลกตามการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19	 ท่ียังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดยั้งได้	 แต่กลับมีแนวโน้มว่าจะแพร่
ระบาดรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจะสิ้นสุดในปีนี้	 
ปีหน้า	หรือเมื่อใด	หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้	 
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอาจมีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรง 
ไปอกีระยะเวลายาวนานแค่ไหน	ยงัไม่มผีูใ้ดสามารถคาดการณ์ได้	ซึง่ปัจจบุนั
สหกรณ์มีการลงทุนภายนอกโดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจภายนอกรวมเป็น
เงินกว่า	5,000	ล้านบาท

ในสถานการณ์เช่นนี้	 องค์กรธุรกิจต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสหกรณ์จะต้องมีแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว	
ทั้งนี้	 ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเลวร้ายเพียงใด	 สหกรณ์ต้องสามารถ
ฝ่าอุปสรรคและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ซึ่งการประหยัดค่าใช้จ่าย

เป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงที่สหกรณ์ได้จัดท�าขึ้น	โดยในปี	2563	
สหกรณ์ได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจากที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	 เป็นเงินจ�านวน	112	ล้านบาท	แต่สหกรณ์มีแผนที่จะ
ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด�าเนินงานให้ไม่เกิน	 80	 ล้านบาท	 เพื่อประหยัด 
รายจ่ายของสหกรณ์ไปได้ประมาณ	32	ล้านบาท	ซึง่ค่าใช้จ่ายทีจ่ะประหยดัได้นี ้
จะท�าให้สหกรณ์มีเงินส�ารองไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในปี	2563	
ปี	2564	และในปีถัด	ๆ	ไป	โดยสหกรณ์ตั้งเป้าหมายในการส�ารองเงินไว้ใน
ระยะเวลาประมาณ	10	ปี	ให้ได้เงนิส�ารองประมาณ	400	ล้านบาท	เพือ่รองรบั
วกิฤตเศรษฐกจิของประเทศไทยและเศรษฐกจิโลก	ท�าให้เกดิเสถยีรภาพและ
ความมัน่คงในการด�าเนนิงานของสหกรณ์	และไม่ให้เกดิผลกระทบต่อเงนิฝาก	 
ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก	 รวมทั้งสหกรณ์ยังสามารถจ่ายเงินปันผลในปีน้ี 
และปีถัดไปได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5

ดังนั้น	 คณะกรรมการด�าเนินการจึงเห็นควรมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่
สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 เป็นเงินคนละ	 100	 บาท	 รวมเป็นเงินประมาณ	
3.3	ล้านบาท	จากงบประมาณทีต่ัง้ไว้	5.7	ล้านบาท	ซึง่ในหมวดนีจ้ะประหยดั 
ค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ	 2.4	 ล้านบาท	 จากเป้าหมายที่สหกรณ์จะต้อง 
ประหยัดค่าใช้จ่ายด�าเนินงานในทุกหมวดให้ได้ทั้งหมด	 32	 ล้านบาท	 
เพื่อเป้าหมายในการส�ารองเงินไว้รองรับวิกฤตดังกล่าว

กองบรรณาธิการ

3.  ขอคิดเห็นจากที่ประชุมใหญกรณีของขวัญปใหม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ผู้แทนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็น 

ต่าง	 ๆ	 กรณีของขวัญปีใหม่	 และคณะกรรมการได้ตอบข้อคิดเห็นดังกล่าว	
พอสรุปได้	ดังนี้

3.1	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ผู้แทนสมาชิกได้แสดง 
ข้อคิดเห็นว่า	 ของขวัญปีใหม่ควรเป็นเสื้อยืดหรือแจ็กเก็ต	 โดยคัดเลือกซื้อ 
จากกลุม่เกษตรกร	ชาวบ้าน	ทีก่รมป่าไม้หรอืกรมอทุยานฯ	ไม่ควรแจกเป็นเงนิ	
หรอืหากจะแจกเป็นเงนิควรให้เหมาะสมกบัมลูค่าของของขวญัทีเ่ป็นสิง่ของ	
หรือบางปีควรหมุนเวียนระหว่างการให้ของที่ระลึกและเงิน	 (ตามเอกสาร 
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	หน้า	46)

3.2	 การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2563	ผูแ้ทนสมาชกิได้ให้ข้อคดิเหน็
ว่า	ขอชืน่ชมสหกรณ์ฯ	ทีจ่ดัท�าของทีร่ะลกึวนัปีใหม่เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลงั
และขอเสนอให้มกีารจดัท�าของทีร่ะลกึเป็นเสือ้บ้าง	คณะกรรมการด�าเนนิการ
ได้ตอบข้อคิดเห็นตามวารสารสหกรณ์ฉบับเดือนพฤษภาคม	หน้า	8	สรุปว่า	
ในปี	2563	เกดิวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ส่งผลกระทบต่อ
การจดัซือ้จดัจ้างและการคดัเลอืกของทีร่ะลกึซึง่คาดว่าอาจส่งผลต่อการผลติ
และการจัดส่งที่อาจล่าช้าและอาจท�าให้สมาชิกได้รับของขวัญท่ีมีคุณภาพ 
ไม่ดพีอ	ดงันัน้	ในปี	2563	สหกรณ์จงึมอบของขวญัปีใหม่เป็นเงนิโอนเข้าบญัชี

ดังนั้น	จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19	 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหา 
ของขวัญปีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกท�าให้สหกรณ์ต้องส�ารองเงินเพื่อรองรับ
วิกฤต	 รวมทั้งข้อคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่และตามที่คณะกรรมการได้ตอบ
ข้อคิดเห็นดังกล่าว	คณะกรรมการด�าเนินการจึงเห็นชอบมอบเงิน	100	บาท	 
เป็นของขวัญปีใหม่ประจ�าปี	2564
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ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ก�าหนด

ระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

โดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ด�าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงท�าให้ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

อยู่ในระดับดีเลิศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะด�าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาระดับมาตรฐาน

สหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีเลิศต่อไป
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	 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	เรื่อง	การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น	ประจ�าปี	2562	-	2563	ก�าหนดให้

สมาชิก	หรือกลุ่มสมาชิก	เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์ก�าหนด	โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

ของสหกรณ์	 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น	 “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น”	 ประจ�าปี	 2562	 -	 2563	 โดยให ้

เสนอชื่อ	ระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	ถึง	30	กันยายน	2563	และการคัดเลือกระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	-	30	พฤศจิกายน	2563	และ

จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2564	นั้น

	 บัดนี้	ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	“โดยผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจ�าปี	

2562	-	2563	มีทั้งสิ้น	8	ท่าน	ดังนี้

	 1.	นายกนกพันธุ์	ขึมจันทร์	 สมาชิกเลขที่	15461	 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดล�าปาง

	 2.	นายอ�าพล	ศรีไหมนุ่น			 สมาชิกเลขที่	12102	 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 3.	นายอนันต์	ศิริมงคล			 สมาชิกเลขที่	16114	 ผู้แทนสมาชิกกลุ่มราชพฤกษ์	(ล�าปาง)

	 4.	นายภาสกร	ทองค�า			 สมาชิกเลขที่	12011	 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 5.	นางโสภา	บุณโยประการ			 สมาชิกเลขที่	10618	 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก

	 6.	นางรัชนี	รัตนพันธุ์			 สมาชิกเลขที่	7525	 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสงขลา

	 7.	นางนิชภาดา	พุฒิพิริยะ			 สมาชิกเลขที่	7514	 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดเชียงราย

	 8.	นางสาวสุกัญญา	อิสโร				 สมาชิกเลขที่	16025	 ผู้แทนสมาชิกส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า
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	 ดังนั้น	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ	จึงขอประกาศ

รายชือ่ผูแ้ทนสมาชกิ	ส�าหรบัปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าปี	2564	-	2565	ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 โดยมีจ�านวนกลุ่มสมาชิก	 140	

กลุ่ม	 และจ�านวนผู้แทนสมาชิก	 297	 คน	 สามารถดูรายชื่อผู้แทน

สมาชิกได้ที่	www.025798899.com

	 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ลงวันที่	1	มิถุนายน	2563	เรื่องก�าหนดการเลือกตั้ง 
ผู้แทนสมาชิก	 ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปี	 2564	 -	 2565	ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและ
รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ	เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

สำหรับปฏิบัติหนาที่ประจำป 2564 - 2565
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ผลการดำเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 30		พฤศจิกายน		2563 31		ตุลาคม		2563

จ�านวนสมาชิก 13,279 13,269

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,287 19,334

สินทรัพย์รวม 19,399,734,145.19 19,557,737,254.57

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 362,010,102.67 217,166,828.04

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,407,991,842.36 2,415,408,707.36

สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ	–	สุทธิ 0.00 0.00

เงินลงทุน 6,187,561,668.43 6,311,614,165.82

เงินให้กู้แก่สมาชิก 8,084,612,752.19 7,956,234,465.59

เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ 412,891,390.55 504,483,483.86

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น 1,873,773,538.94 2,082,102,764.96

ลูกหนี้อื่น 0.00 0.00

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 9,432,561.75 9,273,666.75

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 60,777,572.36 60,777,572.36

สินทรัพย์อื่น 682,715.94 675,599.83

หนี้สินรวม 10,411,217,838.16 10,979,233,914.47

เงินกู้ยืม 280,000,000.00 917,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,760,020,088.01 6,729,140,946.55

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 668,890,677.87 680,113,087.06

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 4,340,316,398.84 4,324,572,398.37

-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,259,994,037.33 1,233,122,568.34

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	อเนกประสงค์ 220,799,730.03 224,814,493.43

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 265,856,110.15 262,378,765.56

-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,163,133.79 4,139,633.79

เงินรับฝากจาก	(สมาชิกสมทบ) 3,276,935,251.84 3,245,281,073.75

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 269,646,341.03 269,251,605.74

รายการ 30		พฤศจิกายน		2563 31		ตุลาคม		2563

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,856,325,891.92 2,826,327,062.97

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	อเนกประสงค์	
(สมาชิกสมทบ)

75,199,920.94 75,224,403.81

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	
(สมาชิกสมทบ)

75,763,097.95 74,478,001.23

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 29,168,323.69 24,605,259.64

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 32,118,557.62 30,231,017.53

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 32,975,617.00 32,975,617.00

ทุนของสหกรณ์ 8,988,516,307.03 8,578,503,340.10

ทุนเรือนหุ้น 7,652,913,470.00 7,613,485,140.00

ทุนส�ารอง 681,179,534.54 681,179,534.54

ทุนสะสม 105,012,421.98 107,089,201.98

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (52,663,801.82) (343,752,920.87)

ประมาณการก�าไรสุทธิ	 
(ตามเกณฑ์เงินสด)

602,074,682.33 520,502,384.45

รายได้	(ตามเกณฑ์คงค้าง) 953,007,333.61 859,115,888.54

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก 427,525,870.58 390,282,648.05

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ 19,928,666.12 18,066,670.79

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 105,107,131.09 97,391,168.75

ผลตอบแทนจากการลงทุน 397,364,096.29 350,229,730.92

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,081,569.53 3,145,670.03

ค่าใช้จ่าย	(ตามเกณฑ์คงค้าง) 367,591,489.13 337,377,895.45

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 308,206,234.28 283,349,766.81

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 59,385,254.85 54,028,128.64

ก�าไรสุทธิ	(ตามเกณฑ์คงค้าง) 585,415,844.48 521,737,993.09

เงินฝาก 
(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 

2561) ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 1  
พฤษภาคม 2563) 

ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75 2.55

ออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75 2.55

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 2.80

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75 3.55

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00 3.80

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 
2560) ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 1  
พฤษภาคม 2563) 

ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10 5.80

สามัญทั่วไป 6.10 5.80

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50 4.20

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50 4.20

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50 4.20

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50 4.20

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50 4.20

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50 4.20

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50 4.20

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50 4.20

สามัญดิจิตอล 6.10 5.80

สามัญที่รับช�าระหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน 3.75 3.45

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10 5.80

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90 5.60

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของเงินฝาก 4.50 4.20

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.90 5.60

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท	1

5.55 5.25

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท	2

5.80 5.50

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95 4.65

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

4.95 4.65

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน	 6.00 5.70

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ 
(เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2561) ร้อยละ/ปี
(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 

2563) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(คงที่	2	ปี)	ประเภท	1	
(0.00%	12	เดือนแรก)

3.50 3.30

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(คงที่	2	ปี)	ประเภท	2	
(0.00%	6	เดือนแรก)

4.50 4.30

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)	
ประเภท	3

5.55 5.25
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แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล 
ภายใน 8 ม.ค. 64
เลือกรับได้ 2 กรณ ีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์ หรือโอนเป็นหุ้น
	 ใกล้เข้ามาแล้ว..กับการรับผลตอบแทนที่สมาชิกได้ร่วมถือหุ้นกับสหกรณ์	และได้รับเงินปันผลนั่นเอง	ในทุก	ๆ 	ปี	เมื่อใกล้จะครบ
ปีบัญชีของสหกรณ์	(31	ธันวาคม)	สหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถส่งเรื่องแจ้งการเปลี่ยนการรับเงินปันผล

 1. เดิม รับปันผลโดยโอนเป็น 
ทุนเรือนหุ้น เปลี่ยนเป็น รับเงินปันผล 
โดยให้เข้าบัญชีเงินฝาก 

 2. เดิม เข้าบัญชีออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ เปลี่ยนเป็น รับเงินปันผล
โดยให้โอนเข้าทุนเรือนหุ้น

	 สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลให้สหกรณ์
ทราบ	โดยท�าเป็นหนังสือ	เขียนชื่อ	–	สกุล	เลขที่สมาชิก	และ
ระบคุวามประสงค์ให้ชดัเจน	และส่งให้สหกรณ์ภายในวนัที	่8	
มกราคม	2564

**หมายเหตุ**
•	 สมาชิกที่เดิมรับเงินปันผลโดยให้โอนเข้าบัญช ี
เงนิฝากอยูแ่ล้ว	และต้องการรับเงินปันผลแบบเดิม	ไม่ต้อง 
ท�าหนังสือแจ้งมายังสหกรณ์
•	 สมาชิกที่ถือหุ ้นเต็มตามที่สหกรณ์ก�าหนดแล้ว	
(สมาชกิไม่เกนิ	2.5	ล้านบาท/สมาชกิสมทบไม่เกนิ	1	ล้าน
บาท)	 จะไม่สามารถขอรับเงินปันผล	 โดยให้โอนเป็น 
ทุนเรือนหุ้นได้
•	 การรับเงินปันผลโดยให้เข้าบัญชีเงินฝาก	 สหกรณ์ 
จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เท่านั้น
•	 สมาชิกที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์ใด	 ๆ	 เงินปันผล 
จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์โดยอัตโนมัติ
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