สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ขาวสาร

สอ.ชป.
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เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน

เตรียมตัวใหพรอม!!

อางเก็บนํ้าคลองมะนาว (ทับทิมสยาม 01)

Ne เว้นระยะห่าง

ใส่หน้ากากอนามัย
ล้างมือให้สะอาด

ไปใชสิทธิ์สรรหาและเลือกตั้ง
เลือก

กรรมการดําเนินการ 7 คน

โครงการอางเก็บนํ้าคลองมะนาว (ทับทิมสยาม 01) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในหลวง รัชกาลที่ 9 หมู 4 บานคลองมะนาว ต.ไมรูด อ.คลองใหญ
จ.ตราด เปนลักษณะเขื่อนดินฐานคอนกรีต ยาว 630.0เมตร สูง 10.80 เมตร
สันเขือ่ นกวาง 6.00 เมตร ความจุ 650,000 ลูกบาศกเมตร 650 ไร ปเริม่ โครงการ
2537 มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ สนับสนุนนํา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค และชวยเหลือ
พืน้ ทีเ่ กษตรบริเวณอางเก็บนํา้ ได 650 ไร สามารถปลูกพืชสวน อาทิ ทุเรียน เงาะ
มังคุด สับปะรด สรางรายไดใหแกประชาชนไดดีมาก รวมทั้งเนนการสนับสนุน
การทองเที่ยว ไดแก พื้นที่จังหวัดตราด

ผูตรวจสอบกิจการ 1 คน

12
พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00 - 12.00 น.

วันศุกรที่

ราบ

ณ หนวยสรรหา 77 แหงทั่วประเทศ

โปร

ดท

โปรดทราบ

กรณีสมาชิกมีความประสงค จะเปลี่ยนสถานที่การใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงสรรหาและเลือกตั้ง กรุณาแจงมายังสหกรณ
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปรับเปลี่ยนเวลาทําการปกติ
เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอ.ชป. สามเสน

ตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.ridsaving.com
สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ์ลงคะแนน ตามขอบังคับสหกรณ

สอ.ชป. ปากเกร็ด

ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป 2564
อนุมัติจายพรอมโอนเงินในวันที่ 30 กันยายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อที่ www. ridsaving.com

เรื่อง
บทความพิเศษ : ปนความคิด

เดน

ใน

ฉบับ

‘วางแผนการเงิน’ หลังเกษียณอยางไร?
ใหพอใชจนกวาจะจากโลกนี้ไป

7

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 16กันยายน 2564 เปนตนไป

ÊØ¢ÊÑ¹µÇÑ¹à¡Ô´
รับ

สมาชิกที่เกิดเดือนกันยายน

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ
www.ridsaving.com
โอนเงินวันที่ 30 กันยายน 2564

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหกูยืม-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

82,975,354.27
1,635,500,000.00
4,006,531,672.40
15,674,446,623.67
3,764,581.53
7,880,281.13
459,882.28

21,411,558,395.28

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,854,567,237.43
หนี้สินอื่น
118,247,155.43
รวมหนี้สิน
8,972,814,392.86
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,558,911,140.00
ทุนสํารอง
1,145,690,182.02
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 38,793,553.54
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
695,349,126.86
รวมทุนของสหกรณ
12,438,744,002.42
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,411,558,395.28

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวา
รอยละ 5 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง
สหกรณ................................
สหกรณ................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก
เงินลงทุน.............................
ที่ดิน....................................
อาคาร.................................
ตั๋วสัญญาใชเงิน....................
อื่นๆ (ระบุ)...........................
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย)

-

ประเภทเงินฝาก
รอยละตอป
1.ออมทรัพย
1.50
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
2.50
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ
- สองปแรก
- ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

4.50
5.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.70

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

5.70

3. เงินกูพิเศษ
- สองปแรก
- ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

5.55
4.00
4.75

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝายเงินออม โทรศัพท ภายใน 2529 สายตรง 0 2243 4796
ฝายสินเชื่อ โทรศัพท ภายใน 2247, 2832 สายตรง 0 2243 4795

(นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์)
รองผูจัดการ (ฝายสินเชื่อ)
รักษาการแทนผูจัดการ สอ.ชป.
9 ก.ย. 2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เงินทุนสวัสดิการ

สิงหาคม 2564
ราย
จํานวนเงิน (บาท)
-

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
2
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
26
สะสมทวีทรัพย
1,525
สมาชิกอาวุโส
177
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
1
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
12
รวม
1,743

10,000.00
2,286,000.00
3,894,496.96
531,000.00
1,000.00
12,000.00
6,734,496.96

โปรดทราบ
ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
ราย จํานวนเงิน (บาท)
-

203
227
5,475
6,520
25
145
13,049

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2564

996,200.00
26,366.00
19,854,496.96
14,446,000.00
25,000.00
129,200.00
75,610,841.52

สมาชิกตอง...แสดง

บัตรประชาชนทุกครั้ง
ที่ทําธุรกรรม
ทางการเงินกับสหกรณ
ตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราบ
การปกครอง พ.ศ. 2542
เรื่อง การจัดใหลูกคาแสดงตน

น!
ย�าํ เ
ตือ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู ้ ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรั ส COVID-19 (รอบที� 4)

เงินกูปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา ไมตองมีผูคํ้าประกัน วงเงินกูตั้งแต 5,000.00-20,000.00 บาท
ชําระคืนครั้งเดียว โดยหักจากเงินปนผล

1 เปนสมาชิกสหกรณ ไมนอยกวา 1 ป
2 มีการหักเงินไดรายเดือนชําระหนี้ใหกับสหกรณไมนอยกวา 6 เดือน

ติดตอกัน
3 เปนสมาชิกที่ไดรับเงินปนผลในปงบประมาณ 2563 ที่ผานมา

วงเงินใหกูโครงการชวยเหลือสมาชิก
ทุนเรือนหุน (ณ 30 กันยายน 2563)
วงเงินที่กูได (บาท)
ตั้งแต 100,000.00 - 200,000.00 บาท
5,000.00 บาท
ตั้งแต 200,010.00 - 300,000.00 บาท
10,000.00 บาท
ตั้งแต 300,010.00 - 400,000.00 บาท
15,000.00 บาท
ตั้งแต 400,010.00 บาท ขึ้นไป
20,000.00 บาท
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบฟอรมคําขอกู
การยื่นคําขอกู
สหกรณโอนเงิน
ตั้งแตวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564
ตั้งแตวันที่ 1-30 กันยายน 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแตวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สมาชิกยื่นคําขอกูไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เงื่อนไขรายละเอียดเปนไปตามประกาศโครงการชวยเหลือสมาชิกฯ
สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
ณ เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
รวม

การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก
บริษัทฯ จายคาสินไหม
จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)
24,523
24,445
24,364
24,268
24,206
24,143
24,089
24,061
24,015
23,970
23,884

21,952,400.00
21,912,300.00
21,903,700.00
21,924,400.00
21,932,200.00
21,932,500.00
21,928,600.00
21,938,600.00
21,933,100.00
21,941,300.00
21,928,600.00
241,227,700.00

36
25
34
22
20
48
5
31
23
32
13

28,000,000.00
21,300,000.00
24,200,000.00
17,900,000.00
16,500,000.00
35,800,000.00
4,000,000.00
24,700,000.00
26,000,000.00
29,900,000.00
11,500,000.00
239,800,000.00

สหกรณขอสงวนสิทธิ์ งดใหกูแกสมาชิก ดังนี้
(1) สมาชิกที่มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดีอายัดเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน
(2) สมาชิกที่สงชําระหนี้ไมตรงตามงวด
(3) สมาชิกผูกูที่หลักประกันบกพรอง
(4) สมาชิกที่อยูระหวางขอปรับขยายเงินงวดชําระหนี้
(5) สมาชิกที่หักเงินปนผลชําระเบี้ยประกันชีวิต
(6) สมาชิกที่เกษียณในปบัญชี 2564
สมาชิกสามารถยื่นแบบฟอรมคําขอกู แบบ สอ.ชป. 144/1
หรือดาวนโหลดที่ www.ridsaving.com
สงเอกสาร ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย หรือ
แฟกซ 0 2243 5086 หรือ e-mail : coop@ridsaving.com
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ
โทร. สายตรง 0 2243 4795
สายภายใน 2247, 2831

สอ.ชป.แจงขาวสสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

ฌาปนกิจเพิ่มคุณคาแหงชีวิตของคนสหกรณ
สรางสวัสดิการใหกับครอบครัว
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

600,000.00 บาท

สามารถดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบไดที่
www.cgse.of the
สมัครดวยตนเองที่...
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ชั้น 2
เลขที่ 199/8 หมูท ี่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท โทรสาร 0 2496 1332 มือถือ 039 921 2350, 092 429 6660, 098 612 2327
E-mail : tgc.ifsct@gmail.com Website : www.cgse.or.th

สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2564 3
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ฝากถอนโอนเงินสหกรณ
ดวยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย

สะดวก รวดเร็ว ในการใชบริการผานตู ATM ไดตลอดเวลา
สมาชิกที่สนใจจะใชบริการ เอทีเอ็ม ผานบัตรอิเล็กทรอนิกส ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) แจงความจำนงมายังสหกรณ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 สมาชิกตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณ
 ตองมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และมีบัตร ATM
 ตองแสดงความจำนงขอใชบริการ ATM กับสหกรณ
 ถอนไดตามวงเงินที่สมาชิกตกลงไวกับธนาคาร
 คาธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงิน
ระหวางบัญชีเงินฝากสหกรณประเภทออมทรัพยกับบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ครัง้ ละ 10.00 บาท ทัว่ ประเทศ

การสมัครใชบริการ บัตรสหกรณ
ATM ธนาคารกรุงไทย
สําหรับผูที่ไมมีบัญชีออมทรัพยสหกรณ และบัตร ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย จะตองเปดบัญชีออมทรัพยสหกรณ และทําบัตร ATM
ของธนาคารกรุงไทย
หรือ
สําหรับผูท มี่ บี ญ
ั ชีออมทรัพยสหกรณ และบัตร ATM ของธนาคาร
กรุงไทย สามารถใชบัญชีออมทรัพยสหกรณ และบัตร ATM เดิมได
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ขั้นตอนผูกบัญชีสหกรณ
กับบัตร ATM กรุงไทย

สำเนาบัตรประชาชน/
บัตรขาราชการ

สำเนาหนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย
(ตองเปนชื่อบัญชีของ
ผูยื่นคำขอเทานั้น)

สำเนาหนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย
ของสหกรณ

กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม สมัครขอใชบริการ
สอ.ชป.139 หรือดาวนโหลด www.ridsaving.com
สนใจใชบริการ แจงความจํานงมายังสหกรณ โทร. 0 2243 4796

ทำไงดี !! โดนฟองรองดำเนินคดี
คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.
เปนชองทางหนึ่งที่ทานสามารถปรึกษา เพื่อหาแนวทางแกไขได
หากทานประสบปญหาในการกอหนี้ แลวไมสามารถชําระหนี้ได

สมาชิกที่มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดี อายัดเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายใหสมาชิก
และดํารงชีวิตอยูได
คลินกิ ปดบังคับคดี สอ.ชป.จะชวยใหสมาชิกเปนผูม วี นิ ยั ทางการเงินทีด่ เี หมือนเดิม เพือ่ นสมาชิกทานใดทีม่ ปี ญ
 หาก็ชว ยแนะนําใหมาติดตอ
กับคณะทํางานคลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.เพื่อจะไดพูดคุยและหาวิธีทางออกแกไขที่มีอยูใหหายไป อันจะเปนประโยชนกับสมาชิกเอง
ติดตอโดยตรง คณะกรรมการเงินกู หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม โทร. 086 332 9820 วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30–14.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

4 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2564

วิธีคำนวณเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
เงินปนผล คือเงินทีส่ มาชิกไดรบั เปนผลตอบแทนจากการทีส่ มาชิกมีหนุ อยูใ น
สหกรณ (เงินปนผลที่สมาชิกจะไดรับมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับจํานวนหุนมาก
หรือนอย)
ตัวอยาง นายยิ้ม มีทุนเรือนหุน จํานวนเงิน 100,000.00 บาท ณ 31 สิงหาคม
2563 สงคาหุนรายเดือนละ 1,000.00 บาท สหกรณจายเงินปนผลรอยละ
5.50 ตอป (อัตราการจายเงินปนผลเปนไปตามมติที่ประชุมใหญของแตละป)
การคํานวณ แบงเปน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ค า หุ  น 31 สิ ง หาคม 2563 x อั ต ราเงิ น ป น ผล = เงิ น ป น ผล
100,000 x 5.50/100 = 5.500 บาท
ชวงที่ 2 คาหุนรายเดือน x อัตราเงินปนผล x ระยะเวลา = เงินปนผล
วันที่
30 กันยายน 2563
31 ตุลาคม 2563
30 พฤศจิกายน 2563
31 ธันวาคม 2563
31 มกราคม 2564
29 กุมภาพันธ 2564
31 มีนาคม 2564
30 เมษายน 2564
31 พฤษภาคม 2564
30 มิถุนายน 2564
31 กรกฎาคม 2564
31 สิงหาคม 2564
รวม

หนวย : บาท

หุน
วิธีคํานวณปนผล 5.50%
เงินปนผล
1,000
1,000x5.50/100x12/12
55.00
1,000
1,000x5.50/100x11/12
50.42
1,000
1,000x5.50/100x10/12
45.83
1,000
1,000x5.50/100x9/12
41.25
1,000
1,000x5.50/100x8/12
36.67
1,000
1,000x5.50/100x7/12
32.08
1,000
1,000x5.50/100x6/12
27.50
1,000
1,000x5.50/100x5/12
22.92
1,000
1,000x5.50/100x4/12
18.33
1,000
1,000x5.50/100x3/12
13.75
1,000
1,000x5.50/100x2/12
9.17
1,000
1,000x5.50/100x1/12
4.58
12,000 หุนรายเดือน x 5.50% x ระยะเวลา 357.50

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สมาชิกไดรับจากสหกรณ เฉพาะผูที่กูเงินจาก
สหกรณเทานั้น (ไมวาจะเปนการกูประเภทใด โดยสหกรณจะเฉลี่ยคืนให
จากยอดรวมของดอกเบี้ยที่ชําระใหแกสหกรณในแตละป)
สมาชิกทีม่ ไิ ดกเู งินใดๆ กับสหกรณ จะไดรบั เฉพาะเงินปนผลและสมาชิก
ที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน
ตัวอยาง นายยิ้ม กูเงินสหกรณประเภทตางๆ และชําระดอกเบี้ยเงินกูให
แกสหกรณทงั้ ป โดยสหกรณจะตองคํานวณจากดอกเบีย้ เงินกูท กุ ประเภทที่
สมาชิกมีอยู (ซึง่ อัตราดอกเบีย้ แตกตางกัน) ตามทีส่ มาชิกจายจริงแลวนํามา
รวมกัน และสมมุติสหกรณจายเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 10 ดังนั้น จํานวนเงิน
เฉลี่ยคืนของนายยิ้ม คํานวณไดดังนี้
ประเภทเงินกู
1. เงินกูฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ

ดอกเบี้ย
ทั้งป
5,512.60
18,521.10

วิธีคํานวณ
เฉลี่ยคืน 10%
5,512.60 x 10/100
18,521.10 x 10/100

หนวย : บาท

เงินเฉลี่ยคืน
551.26
1,852.11

นายยิ้ม ไดเงินเฉลี่ยคืน 2,403.37

กรณีของนายยิ้ม เมื่อรวมเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลวจะ
เห็นจะวา นายยิ้มไดรับเงินปนผล + เงินเฉลี่ยคืน
(5,857.50 + 2,403.37 = 8,260.87)
หากที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ
ประจําปแลว สมาชิกทุกทานจะสามารถเบิกเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ในวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
โดยสหกรณจะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินไดรายเดือน
ที่สมาชิกแจงไวกับสหกรณ หรือบัญชีออมทรัพยของสหกรณ

รวมเงินปนผลที่นายยิ้ม จะไดรับทั้งป = ชวงที่ 1 + ชวงที่ 2 (5,500+357.50) = 5,857.50 บาท
หรือ
บวก
หุน ณ 31 สิงหาคมปที่ผานมา x อัตราเงินปนผล = เงินปนผลชวงที่ 1 คาหุนรายเดือน
เทากันทุกเดือน x อัตราเงินปนผล x 78/12 = เงินปนผลชวงที่ 2 (78 มาจากจํานวนเดือน
12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)

ขอมูลเพิ่มเติม
ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ
โทร. 2344, 2831

เขาสูฤดูฝน สมาชิกอาจไดรับภัยพิบัติฯ
เพือ่ บรรเทาความเดือดรอนเบือ้ งตน สมาชิกทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ สามารถรับสวัสดิการสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติจาก สอ.ชป.ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ประสบภัยพิบัติ และพรอมแนบ
เอกสาร ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบานที่เกิดภัยพิบัติ
2. สําเนาทะเบียนสมรส
3. หนังสือรับรองจากฝายปกครองทองที่
4. บันทึกความเสียหายจากผูบังคับบัญชา
5. ภาพถายสถานที่เกิดภัยพิบัติ
6. สรุปบันทึกประจําวันกรณีอัคคีภัย
7. หนังสือประกาศเขตภัยพิบัติ
เอกสารดังกลาว เสนอผานผูบังคับบัญชาขั้นตน ใหรับรองความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดวย
กรณี ส มาชิ ก ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ถึ ง แก ค วามตายให คู  ส มรส หรื อ ทายาทหรื อ ทายาทตาม
พินัยกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายมีสิทธิยื่นคํารองขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะหแทนได
สมาชิกทีป่ ระสบภัยทุกทานมีสทิ ธิยนื่ เรือ่ งขอความชวยเหลือไดทนั ที โดยปฏิบตั ติ ามประกาศ
สอ.ชป.
สอบถามเพิ่มเติม : ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 ภายใน 2642 หรือ www.ridsaving.com

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก
ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน และ
สมาชิกสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนสูงสุด
ไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป

สอบถามเพิ่มเติม ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642
www.ridsaving.com
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(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
(2) ไม เ คยได รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
(3) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(4) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือมี
คําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(5) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(6) ไมเปนเจาหนาทีใ่ นสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
(7) ไมเคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ห รื อ สํ า นั ก
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงิน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแต
จะพนระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว
หรือไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแล แลวแตกรณี
(8) ไม มี ห รื อ ไม เ คยมี ส  ว นร ว มในการประกอบธุ ร กิ จ หรื อ
การดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเปน
การหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน
(9) ไมเปน หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปน
กรรมการของชุมนุมสหกรณที่สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูได
อีกไมเกินหนึ่งแหง
(11) ไมเปนผูจัดการซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการไมเกินหนึ่งป
กอนมาเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการ/กรรมการ
ดําเนินการ
(12) ไมเคยผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับ
นิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองป
กอนวันทีไ่ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการ หรือในขณะทีด่ าํ รง
ตําแหนงนั้น
(13) ไมเคยผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปน
สมาชิกในระยะเวลาสองปทางบัญชีกอ นวันทีไ่ ดรบั การเลือก
ตั้งเปนกรรมการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นเวนแตการ
ผิดนัดมิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง

(1) เปนสมาชิกของสหกรณนนั้ หรือบุคคลภายนอกทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ
ของสหกรณ
(2) ผานการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ โดยอยางนอยในคณะผูตรวจสอบกิจการจะตองมีผูตรวจสอบกิจการ
คนหนึง่ ซึง่ ไดรบั คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี ดานการเงิน หรือการบัญชี
หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(7) ไมเคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(8) ไมเคยถูกใหพน จากตําแหนงกรรมการ หรือขาดจากการเปนผูต รวจสอบกิจการ
หรือมีคาํ วินจิ ฉัยเปนทีส่ ดุ ใหพน จากตําแหนงกรรมการ หรือขาดจากเปนผูต รวจ
สอบกิจการของสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่น
(9) ไมเคยถูกทีป่ ระชุมใหญมมี ติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือผูต รวจ
สอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(10) ไมเปนผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกให
ออกจากตําแหนงผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
ฐานทุจริต ตอหนาที่
(11) ไมเปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่
ของสหกรณนั้น
(12) ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลว
ไมนอยกวาสองปบัญชีของสหกรณ
(13) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคล
ที่ รั บ งานสอบบั ญ ชี ข องสหกรณ ใ นป บั ญ ชี นั้ น เว น แต ไ ด พ  น จากการเป น
ผูส อบบัญชี หรือผูช ว ยผูส อบบัญชีหรือลาออกจากนิตบิ คุ คลทีร่ บั งานสอบบัญชี
สหกรณนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(14) ไมเปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
(15) ไมเปนผูอ ยูร ะหวางการถูกสัง่ พัก หรือขีดชือ่ ออกจากทะเบียนรายชือ่ ผูส อบบัญชี
รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(16) ตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบ และ
การตรวจสอบกิจการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
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บทความพิเศษ : ปันความคิด

เปด 5 แนวทางวางแผนการเงินและชีวติ หลังเกษียณอายุอยางไร
ใหมีเงินเพียงพอใชจนกวาจะจากโลกนี้ไป หากมีเงินเหลือควรตอง
สงตอยังรุน ตอไป หรือใชประโยชนในลักษณะสาธารณกุศลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ?
แตเดิมหลายคนคิดวา การวางแผนการเงินหลังการเกษียณ เปนเรื่องที่
เปนไปไดยาก เพราะทุกอยางมันสายเกินไป การวางแผนการเงินตองทํากอน
เกษียณ ยิ่งมีเวลาออมและลงทุนมาก ก็ยิ่งมีโอกาสบรรลุเปาหมายไดมาก
แตเมื่อเวลาผานไป อายุคนยืนขึ้น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
นอยลงเรื่อยๆ การวางแผนการเงินหลังเกษียณ จึงกลายเปนสิ่งที่จําเปน
เพราะเหตุผลหลักคือไมตอ งการเกิดเหตุการณที่ “เงินหมด” กอนจากโลกนีไ้ ป
การวางแผนการเงินหลังเกษียณ ควรมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ
ประการแรก ทําอยางไรจะใหเงินมีเพียงพอใช จนกวาเราจะจากโลกนี้ไป
ประการที่สอง ชีวิตความเปนอยูหลังเกษียณ ตองอยูในระดับที่ยอมรับได
และประการที่สาม หากมีเงินเหลือ ควรตองสงตอยังรุนตอไป หรือใช
ประโยชนในลักษณะสาธารณกุศลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทําอยางไรจะมีเงินเพียงพอสําหรับใช จนกวาจะจากโลกนีไ้ ป เปนเรือ่ ง
ที่สําคัญที่สุด เพราะแตเดิมอายุเฉลี่ยของคนไทยอยูที่ประมาณ 60 กวาป
เพราะฉะนั้น ชวงเวลาโดยเฉลี่ยที่จะใชเงินออมหลังเกษียณจะไมยาว
มากนัก อยูที่ 5 ถึง 15 ป แตในปจจุบัน อายุเฉลี่ยของคนไทยยาวขึ้น ตอไป
จะเปนเรือ่ งธรรมดามากทีเ่ ราจะเห็นคนอายุ 90 กวาป ยังออกมาใชชวี ติ ขาง
นอก ดังนั้นเมื่อเกษียณจากงานประจําแลว ควรทําดังนี้
 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงเงินที่จะมีมาใหทานไดนําไปใชจาย
(แหลงที่มาของเงิน) ซึ่งมีทั้งเงินออมเงินลงทุนที่มีอยูเดิม เงินที่จะมีการจาย
เปนจํานวนรวม ใหทานนําไปจัดการเอง เชน บําเหน็จ เงินที่นายจางจายให
ครัง้ เดียวเมือ่ ออกจากงาน หรือทีจ่ า ยออกมาเปนงวดๆ อาจจะเปนรายเดือน
หรือรายป เชน บํานาญ หรือเงินคืนจากกรมธรรมประกันชีวิต หรือที่ทาน
สามารถเลือกไดวา จะเอาออกมาทีเดียวเปนกอนใหญ หรือทยอยออก หรือ
ใหบริหารตอ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน ทั้งนี้ควรมีรายละเอียด
ของเงินตางๆ ดวยวาการบริหารแบบเดิมคาดวาจะไดผลตอบแทนเทาใด
ลักษณะความเสี่ยงเปนอยางไร มีสภาพคลองมากนอยเพียงใด
 ประมาณการกระแสเงินสดทีท่ า นตองใชในการดํารงชีวติ ตามระดับ
ความเปนอยูท ที่ า นตองการ (แหลงใชไปของเงิน) ทัง้ นี้ ตองประมาณอายุขยั
ของตัวทานเองดวยนะ ซึ่งปกติ เวลาเราวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ
อายุงาน เราจะตองประมาณการอายุขัยของเราอยูแลว โดยดูจากอายุของ
บรรพบุรุษและบรรพสตรีของเรา บวกดวย 10 ป คราวนี้มาทบทวน เผื่อวา
ตอนเราเริ่มเก็บออม เราอาจจะคาดการณอายุขัยของตัวเองผิดพลาดไป
สําหรับระดับความเปนอยูนั้น ควรคํานึงถึงการลดขนาดดวย เชน ขนาด
และลักษณะของบานทีพ่ กั อาศัย อาจจะเปลีย่ นจากบานสองชัน้ เปนบานชัน้
เดียว เพราะนอกจากจะสะดวก ไมตองเสี่ยงตอการขึ้นลงแลว ยังชวย
ประหยัดคาใชจาย และทําใหการดูแลงายขึ้น ไมเปนภาระมากนัก สําหรับ

ขอคิดธรรมะ

ยานพาหนะก็เชนกัน อาจเปลีย่ นเปนรถยนตคนั เล็กลง หรือหันไปใชบริการ
รถสาธารณะ หรือรถจักรยานมากขึ้น (หากอยูในชนบท) ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
ความสะดวกและปลอดภัยเปนหลัก
หากจัดแลว วางแผนแลว พิจารณาวาเงินเพื่อใชชีวิตหลังเกษียณอาจ
จะไมพอ ทานมีทางเลือกสองอยาง คือ หางานพิเศษทําเพือ่ หารายไดเพิม่
เติม หรือปรับลดระดับการใชชีวิตลงมา เพื่อใหใชเงินไดนานขึ้น
 สํารวจสุขภาพของตนเอง และพยายามดูแลสุขภาพใหดี เพราะ
จากขอมูลที่ ดร.พญ.Francesca Rinaldo จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
ทําการวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบวา ผูสูงวัยสวนใหญ ใชเงินคารักษา
พยาบาลไปมากกวา 25% ของคารักษาพยาบาลทั้งหมดที่ใชในชีวิตในป
สุดทายของชีวิต นอกจากนั้น ดิฉันคํานวณคาใชจายในการรักษาพยาบาล
หลังอายุ 65 ป จะคิดเปนสัดสวน 41% ของคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล
ตลอดชีวิต (ขอมูลคารักษาพยาบาลจาก US Department of Healit &
Human Services MEPS Data)
แมวา ในปจจุบนั คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลของประเทศไทยยังอยู
ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก โดยจากขอมูลของ WHO
คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลของไทยโดยเฉลีย่ ในป 2560 คิดเปน 2.22%
ของคาใชจายรวมของครัวเรือน เทียบกับ 4.36% สําหรับครัวเรือนญี่ปุน
(ขอมูลลาสุดของป 2558) ซึ่งมีผูสูงวัยในสัดสวนสูงกวา แตอัตราการเพิ่ม
ขึ้นของคารักษาพยาบาลของไทยสูงติดอันดับตนๆ ของเอเชีย คือเพิ่มขึ้น
10.3% ตอป (ซึ่งสูงกวาอัตราเงินเฟอของคาใชจายอื่นๆ มาก) ตามหลัง
เพียงจีนกับเกาหลีใตเทานั้น จึงคาดวาอีกไมกี่ป คาใชจายในการรักษา
พยาบาลของครัวเรือนไทยจะมีสัดสวนตอคาใชจายเพิ่มขึ้นเปน 4% ของ
คาใชจายครัวเรือนแนนอน
 อยากแนะนําใหพิจารณาทําประกันภัยสุขภาพ เพื่อแบงเบาภาระ
ทางการเงิ น กรณี เจ็ บ ป ว ย ทั้ ง นี้ ก ารทํ า ประกั น ภั ย สุ ข ภาพนี้ จํ า นวน
เบีย้ ประกันทีต่ อ งจาย จะขึน้ อยูก บั อายุ ยิง่ อายุมาก เบีย้ ประกันทีต่ อ งจาย
ก็ จ ะสู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ มี ใ ห เ ลื อ กหลายแบบ
หลายบริษัท ทานควรพิจารณาทําแบบที่
เหมาะสม
ขอใหทกุ ทานประสบความสําเร็จในการ
วางแผนการเงินและแผนชีวิตหลังเกษียณ
ขอบคุณขอมูล : www.bangkokbiznews.com/news
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บางกระบือ
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน

เลขที่บัญชี
012-1-10137-1
007-2-07575-7
110-0-43737-3
008-1-08434-8
041-2-21722-6

การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง)
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575

รับขาวสารรวดเร็วทันใจ
สิทธิประโยชนตางๆ
และไมตกขาว

ไมหยุดพักเที่ยง
วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ทีไ่ มไดรบั ความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาทีช่ ว ยงานหรือ
เจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณาสงไป
ที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

ผูจัดทํา : คณะกรรมการศึกษา พิมพที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292

8 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2564

