สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ขาวสาร

29 พฤศจิกายน

สอ.ชป.

ครบรอบ 96 ปี
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เขื�อนพระรามหก

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล บริหารงานสูมาตรฐาน

ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563
ในวันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563

ณ หอประชุมอาคารชูชาติ กําภู กรมชลประทาน
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และบริเวณปริมณฑลโดยรอบหอประชุม

สมาชิกที่ลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญฯ ไดรับสิทธิ์
1. เงินคาอาหารคนละ 500.00 บาท
2. กระเปาผาสกรีนโลโกสหกรณ
3. ลุนรับสรอยคอทองคําหนักสูงสุด 1 บาท

สมาชิกทั่วประเทศลุนรับ
1. รางวัลเลขทาย 3 ตัว รางวัลละ 2,500.00 บาท
2. รางวัลเลขทาย 2 ตัว รางวัลละ 1,000.00 บาท

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขื่อนพระรามหกสรางขึ้นสมัยในหลวงรัชกาลที่ 6 ตําบลทาหลวง
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเขือ่ นทดนํา้ แหงแรกในประเทศไทย
เดิมชื่อพระเฑียรราชา ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนเขื่อนพระรามหก เริ่มสราง
วันที่ 1 มิถุนายน 2459 สรางเสร็จทําพิธีเปดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2467
สร า งกั้ น แม นํ้ า ป า สั ก เพื่ อ เก็ บ ไว ใช ใ นการเกษตร ลั ก ษณะของเขื่ อ นเป น
บานเหล็กจํานวน 5 ชอง ทําหนาทีเ่ ปนประตูระบายนํา้ แบบเลือ่ นขึน้ -ลง ในแนวดิง่
6 บาน ขนาดบนกวาง 12.5 เมตร สูง 7.5 เมตร สามารถสงนํ้าใหพื้นที่
เพาะปลูกกวา 680,000 ไร และเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
สู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์ ริ ม เขื่ อ นอั น เงี ย บสงบ และยั ง เหมาะกั บ การถ า ยภาพ
พระอาทิตยตกดินอีกดวย

ขอแสดงความยินดีกับ

นายประพิศ จันทรมา
รองอธิบดีฝายกอสราง

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบใหดํารงตําแหนง

อธิบดีกรมชลประทาน
สุขสันตวันเกิดสมาชิกที่เกิดเดือนพฤศจิกายน

รับ

อย่าลืม!!! นําบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com

เขาสถานที่ประชุมฯ ผานจุดคัดกรอง
สวมใสหนากากอนามัย

ผลการนับคะแนน
สรรหากรรมการดําเนินการ ประจําป 2563
(อยางไมเปนทางการ)

หนา 5

1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

โอนเงินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เก็บมาบอก

เรื่อง เดน ใน ฉบับ

นิสัยไมดี 7 อยาง ที่ตองโละทิ้งกอนสิ้นปนี้
บทความพิเศษ :ปนความคิด เตรียมเกษียณแบบซิลสุดๆ

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

6
7

สถานะทางการเงินสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

103,128,318.67
1,235,500,000.00
3,504,600,000.00
15,748,923,270.74
3,244,917.53
7,880,281.13
19,249,304.36

รวมสินทรัพย
20,622,526,092.43
ขอมูลเพิ่ม : www.ridsaving.com

หนวย : บาท

หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,226,016,518.26
หนี้สินอื่น
112,070,031.70
รวมหนี้สิน
8,338,086,549.96
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,348,586,870.00
ทุนสํารอง
1,068,888,475.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 32,035,494.74
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
834,928,701.87
รวมทุนของสหกรณ
12,284,439,542.47
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,622,526,092.43

รายงานเงินลงทุนระยะยาว สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด (เดือนพฤศจิกายน 2563)
ลําดับที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

แหลงลงทุน
หุนกู บมจ.ปตท. (ธ.กรุงเทพ)
หุนกู บมจ.การบินไทย (ธ.กรุงเทพ)
หุนกู บมจ.การบินไทย (ธ.กรุงเทพ)
พันธบัตรรัฐบาล (ธ.กรุงไทย)

วันออก ระยะเวลา อัตรา ด/บ จํานวนเงิน (ลาน)
15/12/57 6 ป 11 ด.
4.00%
25
30/09/58
7 ป
4.44%
50
30/09/58 10 ป
4.74%
50
12/01/58 10 ป ปที่ 1-3-3.00%
100
ปที่ 4-7-4.00%
ปที่ 8-10-5.00%
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล (ธ.กรุงไทย)
30/06/58 10 ป
4.45%
30
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล (ธ.กรุงไทย)
18/03/59 10 ป
4.00%
50
หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร (ธ.กรุงไทย) 07/09/59 10 ป
3.80%
80
หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ธ.กรุงไทย)
29/07/58 12 ป
4.51%
10
หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ธ.กรุงไทย)
20/01/59 12 ป
4.15%
100
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล (ธ.กรุงไทย)
18/03/59 12 ป
4.15%
100
หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ธ.กรุงศรีฯ) 01/03/62 10 ป
4.00%
34.4
หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร (ธ.กรุงไทย) 21/03/62 10 ป 3 วัน
4.09%
65
หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ธ.กรุงไทย)
30/05/62 10 ป
4.00%
160
หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
08/04/63 12 ป
3.29%
200
(ธ.กรุงไทย)
หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
08/04/63 15 ป
3.50%
350
(ธ.กรุงไทย)
หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ธ.กรุงไทย)
05/06/63 15 ป
4.00%
100
หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ธ.กรุงไทย)
20/08/63 15 ป
4.11%
340

วันครบ
15/11/64
10/09/65
30/09/68
12/01/68

1
2
3
4
5
6
7
8

เงินทุนสวัสดิการ

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
สมาชิกผูสูงอายุ
สมาชิกอาวุโส
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
รวม

30/06/68
18/03/69
07/09/69
29/07/70
20/04/71
18/03/71
01/03/72
24/03/72
30/05/72
08/04/75
08/04/78
05/06/78
20/08/78

ตุลาคม 2563
ราย
จํานวนเงิน (บาท)

24
23
368
476
4
12
907

2,277,000.00
789,779.20
1,488,000.00
1,028,000.00
4,000.00
10,400.00
5,597,179.20
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ประเภทเงินฝาก
รอยละ/ป หมายเหตุ
1. ออมทรัพย
1.75 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
2.75 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

รอยละ/ตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ

6.15

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป

*กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที่

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

รอยละ/ตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

5.70
5.70
5.55

3. เงินกูพิเศษ

5.55

เริ่มตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
สําหรับเงื่อนไขการฝากเงิน และการกูเงิน เปนไป
ตามประกาศ สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายเงินออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832

คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้
หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถา
หากมีรอ งรอยดังกลาว ใหลงนามกํากับ
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความที่เขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข
ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ
โทรภายใน 2247, 2832
สายตรง 0 2243 4795
หรือ www.ridsaving.com

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
โดย นายมนตรี อ อ นวิ ม ล รองประธาน
กรรมการ พรอมคณะกรรมการและฝายจัดการ
สอ.ชป. รวมพิธวี างพวงมาลาถวายสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปยมหาราช ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย  รั ช กาลที่ 5
หน า อาคารอํ า นวยการกรมชลประทาน
ถนนสามเสน เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร
วันที่ 23 ตุลาคม 2563

สอ.ชป.แจงขาว

สสอ.รท.

สรุป การประกันชีวิตกลุม
กับบริษัทฟลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม 2563
การเก็บเงินคาเบี้ย
ประกันจากสมาชิก
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

ณ เดือน/พ.ศ.

“เปนสวัสดิการที่สรางความมั่นคงใหครอบครัวที่คุมคา”
เสียชีวิตทายาทรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000.00 บาท

ตุลาคม 2563 24,523 21,952,400,000.00

สมาชิกสามัญ : เปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ
สมาชิกสมทบ –
–
–
–

คูส
 มรส บิดา มารดา บุตรและบุตรบุญธรรมบุตรสมาชิกสามัญ
เจาหนาที่ของหนวยราชการ
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวิสามัญอื่น
ทายาทของสมาชิกสามัญที่เสียชีวิต

ในปี 2564 สสอ.รท. อาจลดอายุผูส้ มัครคงเหลือ 50 ปี
ผูท้ ี�เกิดปี 2509-2513 ควรสมัครภายใน วันที� 31 ธั นวาคม 2563

สมาชิกและผูสนใจ สามารถดาวนโหลดใบสมัคร
และเอกสารประกอบไดที่ www.egse.or.th
ติดตอสอบถามไดที่
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย
ชั้น 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)

ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1332 มือถือ 069 921 2350, 092 428 6660, 098 612 7327
สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท. ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

บริษัทจายคาสินไหม
จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

36

28,800,000.00

การถือหุนของสมาชิก

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระ
คาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขา
เปนสมาชิก ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงิน
ไดรายเดือน และสมาชิกสามารถสงเงิน
คาหุนรายเดือนสูงสุดไดไมเกินเดือนละ
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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กําหนดการ

ผลดําเนินงาน 2563

ณ หอประชุมอาคารชูชาติ กําภู กรมชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และบริเวณปริมณฑลโดยรอบหอประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

กําไร 757 ลานบาท

การประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ในวันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563

08.00 น. เปนตนไป ลงทะเบียน (จนปดวาระการประชุม)
09.00 – 09.15 น. พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
09.15 – 10.30 น. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรายงานของนายทะเบียน
3.2 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2563
3.3 เรื่องรายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563
10.30 – 10.45 น. จับรางวัล
10.45 – 12.00 น. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรือ่ งอนุมตั งิ านแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2563
4.2 เรื่องอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปบัญชี 2563
4.3 เรื่องอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําปบัญชี 2564
4.4 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ
ประจําปบัญชี 2564
4.5 เรื่องคัดเลือกและกําหนดคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี ประจําปบัญชี 2564
4.6 เรื่องอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ประจําปบัญชี 2564
4.7 เรื่องอนุมัติการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ประจําปบัญชี 2564
4.8 เรื่องแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
4.9 เรื่องอนุมัติจายคาอาหารใหสมาชิกในวันสรรหา
4.10 เรื่องอนุมัติจายคาอาหารใหสมาชิกในวันประชุมใหญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
12.00 – 13.00 น. จับรางวัล
13.00 น.
ปดการประชุม
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

เรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกลาว
การเขารวมประชุมถือเปนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกในการดูแลสหกรณโดยตรง
สมาชิกสมทบสามารถเขารวมประชุมใหญฯ เพื่อเสนอความคิดเห็น แตไมมีสิทธิ
ในการนับชื่อเขาองคประชุมใหญ ตามขอบังคับ สอ.ชป. พ.ศ. 2557
ขอ 53 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ

สหกรณ Online

กับระบบบริการสมาชิก
เพื่อความสะดวกของสมาชิกในการตรวจสอบรับขอมูลสวนบุคคล จากเว็บไซตสหกรณ
www.ridsaving.com
ทานสามารถเขาไปสมัครใชบริการระบบบริการสมาชิกใหม สมัครครั้งเดียวเขาใชงานไดตลอดไป
ขอมูลสวนตัวจะดูไดเฉพาะตัวทานเทานั้น
 สามารถพิมพใบเสร็จในระบบ และเรียกพิมพใบเสร็จยอนหลังได
 สามารถเช็คขอมูลเงินกู เงินฝาก ผูคํ้าประกันเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนไดดวยตนเอง
 รองรับการใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรโทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ต ขอมูลอัปเดตตลอดเวลา

สมาชิกทีส่ นใจสามารถใชบริการสหกรณออนไลนไดตงั้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป หากมีขอ เสนอแนะ
หรือพบปญหาในการใชงาน หรือการเขาสูระบบประการใด กรุณาติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ
โทรภายใน 2373 หรือ 0 2243 4797 กด 19
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เสนอที่ประชุมใหญ

ปนผล
เฉลี่ยคืน

5.50%
11.00%

เบิกได้
ตั้งแตวันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น.
เปนตนไป
สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด กํ า หนดให มี ก าร
ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2563
วั น อาทิ ต ย ที่ 6 ธั น วาคม 2563
สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2563
สหกรณ มี ผ ลกํ า ไรทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
757 ลานกวาบาท คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การได พิ จ ารณาการจั ด สรร
กําไรสุทธิเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
เสร็ จ สิ้ น แล ว โดยจ า ยเงิ น ป น ผล
5.50% และเงิ น เฉลี่ ย คื น สํ า หรั บ
สมาชิกผูกูเงิน 11.00%
อนึ่ ง ถ า ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ฯ
อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ แ ล ว
สมาชิกทุกทานสามารถเบิกเงินปนผล
และเงิ น เฉลี่ ย คื น ในวั น อาทิ ต ย ที่ 6
ธันวาคม 2563 ตั้งแตเวลา 15.00 น.
เปนตนไป โดยจะโอนเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชีที่สมาชิกแจงไว
กับสหกรณ

ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ
ประจําปบัญชี 2564 (อยางไมเปนทางการ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สหกรณจะนํารายชื่อผูสมัครสรรหาที่ไดรับคะแนนทั้งหมด
เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563
- เลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน
- เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน
- เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ 1 กลุม จํานวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ผูลงสมัคร
นายมนตรี
ออนวิมล
นางอัญชลี
เสือแกว
นางสาวสุขนิจ ปญญางาม
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
นายฐณธรณ กออิฐ
นายชาญณรงค สุภาพพรอม
นายรุงธรรม
บอเกิด
นางชวลี
สวัสดิบุตร
นายอธิวัฒน โยอาศรี
นายวิทยา
แกวมี
นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
นายชินวัฒน พรหมมาณพ
นพ.ปราโมทย ฮึงวัฒนากุล
นายปาโมกข ปงเมือง
นายเอนก
กานสังวอน
นายสุพิศ
พิทักษธรรม
นายวิชัย
รวมชาติ
นายสุรศักดิ์
มีแสงนิล
นายศุภณัฐ
ปริยชาติ
นายประสานต พฤกษาชาติ
นายวรวิทย
บุณยเนตร

คะแนนรวม
10,058
9,461
9,182
8,581
8,482
8298
7,719
5,966
5,420
5,107
4,968
4,882
4,816
4,620
4,584
4,502
4,492
4,027
3,813
3,702
3,662

ผูสมัครตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน
คือนายสุชาติ เจริญศรี ให ถื อ ว า เป น ผู  ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
ประธานกรรมการดําเนินการประจําปบัญชี 2564
ผูสมัครตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการมี 1 กลุม จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายองอาจ หมั่นกลาง 2. นายสงบ แสงสวัสดิ์
3. นายสุนทร แสนชมภู
ใหถือวาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการประจําป
บัญชี 2564

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 39 ฉบับที่ 11 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 5

เก็บมาบอก

นิสัยไม่ดี

ขอคิดธรรมะ

7 อย่าง

ที่ตองโละทิ้ง
กอนสิ้นปนี้

ปใหมที่กําลังจะมาถึงนี้ ถือวาเปนอีกชวงหนึ่งของการ
เปลีย่ นผานชีวติ ของใครอีกหลายคน ซึง่ ในชวงนีก้ ถ็ อื เปนชวงที่
ดีที่เราจะไดทบทวนตัวเองถึงสิ่งตางๆ ที่เราไดทําลงไป อะไรที่
ไมดกี ข็ อใหเปนบทเรียน อะไรทีด่ กี ข็ อใหเก็บเอาไวเปนพลังชีวติ
ในปตอไป และสําหรับใครที่กําลังตองการจะปรับปรุงตัวเอง
เราก็มีคําแนะนําดีๆ มาฝากกันถึงนิสัยที่ควรโละทิ้งใหไดกอน 4. เลิกเอาปายเซลลเปนขออาง
สิ้นปนี้
หลายคนมักจะบอกวาการชอปปงในชวงเซลลนั้นไมผิดแตอยางใด แตกลับตอง
มานั่งปวดหัวกับการบริหารจัดการเงินที่รอยหรอลงไป หากคุณมีนิสัยแบบนั้น ก็ขอ
1. เลิกผัดวันประกันพรุง
ใหเลิกนิสัยนี้ไปเลย เวลาเจอปายเซลลก็ไมควรจะปรี่ใสเขาไปหาอยางบาคลั่ง แตขอ
นิสัยผัดวันประกันพรุงที่ใครหลายคนชอบเปนกัน ตั้งแตนิสัย ใหถามตัวเองกอนวา สิ่งของที่เราจะซื้อนั้นมีความจําเปนกับเรามากนอยแคไหน
ตื่นนอนแลวกดนาฬกาปลุกไปเรื่อยๆ จนทําใหตื่นสาย หรือนิสัยที่ ถาเราไมซื้อของสิ่งนั้น เรายังจะใชชีวิตอยูไดแบบสบายๆ หรือเปลา ซึ่งความพอใจ
ชอบบอกกับตัวเองวา “เอาไวทําพรุงนี้ก็ได” เลิกซะเถอะนิสัยนี้ ในสิง่ ทีเ่ รามีอยูต า งหาก ทีจ่ ะทําใหเราไมหมดไปกับความฟุง เฟอทีม่ าพรอมปายเซลล
เพราะนอกจากจะทําใหเรากลายเปนคนไมมีความรับผิดชอบแลว
ยังทําใหเกิดปญหา “งานพอกหางหมู” ได ตอไปนี้ เราตองบอกกับ 5. เลิกคลอยตามคํายุของผูอื่น
ตัวเองวา “ไม! ฉันจะตองทํามันเดี๋ยวนี้” เชื่อวาหากเลิกนิสัยนี้แลว
หลายตอหลายครั้งที่ปญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ไมไดมาจากตัวเราซะทีเดียว
ก็จะทําใหชีวิตคุณดีขึ้นกวาเดิมอยางแนนอน
แตเกิดจากทีเ่ ราไปฟงคําพูดของคนอืน่ และเลือกตัดสินใจทําตามสิง่ ทีค่ นอืน่ บอกเรา
ซึ่งการรับ ฟงความคิดของผูอื่นนั้นเปนสิ่งที่ดี แตก็ควรจะตองใชสติในการพินิจ
2. เลิกใชจายเกินตัว
พิเคราะหเหตุผลหลายๆ อยางประกอบกันกอนการตัดสินใจกระทําอะไรลงไป
ปญหาเงินชักหนาไมถึงหลังในแตละเดือนจะหมดไป เพียงแต ไมเชนกันก็อาจจะทําใหเกิดเปนปญหาในภายหลัง ใหเราตองตามแกตอไปอยางนา
เราไมใชจายเกินตัว แนนอนวาแตละคนก็มักจะมีสิ่งที่อยากได ปวดหัวได
อยากทําในแตละเดือนอยูแลว แตขอใหประเมินตัวเองเปนอันดับ
แรกวาเราสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยในสิง่ ทีอ่ ยากไดไหวหรือเปลา 6. เลิกขีเ้ กียจดูแลสุขภาพของตัวเอง
ไมเชนนั้นปญหาเรื่องคาใชจายแตละเดือนก็อาจจะไมพอได จน
นิสัยติดเอางายเอาสบายไวกอนมักเกิดกับมนุษยทุกคน โดยเฉพาะคนที่ตองอยู
ทําใหเกิดปญหาเอาเงินนี้มาโปะเงินนั้น หรือตองไปหยิบยืมคนอื่น คนเดียว พฤติกรรมขี้เกียจดูแลสุขภาพตัวเองที่จะกลาว เชน รับประทานแตอาหาร
มาจนตองเปนหนี้กันตอไป เพราะฉะนั้นตอไปนี้ หากเราอยากได กึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารไมโครเวฟเพราะงายและสะดวก ไมออกกําลังกายเพราะ
ของสิ่งๆ หนึ่ง ก็ขอใหคํานวณเงินใหดีเสียกอน หากไมพอก็อาจจะ เหตุผลรอยแปดพันประการ ถาใครมีนิสัยแบบนี้ก็เลิกซะเถอะ เพราะมันไมเปนผลดี
เก็บเงินไปพลางๆ รอจังหวะและ โอกาสที่เหมาะสมในการซื้อของ ตอรางกายเลย อีกทั้งยังเปนการผลักตัวเองใหมีสุขภาพที่ไมดีหรือทําใหกลายเปน
สิ่งๆ นั้น แตหากพลาดไป ก็ขอใหคิดเสียวา ของสิ่งนั้นอาจจะไมทํา โรครายไดในอนาคต
มาเพื่อเปนของเรา เดี๋ยวมันก็มาอีก

เงิน
3. เลิกไมวางแผนการใชเงิ
การวางแผนการใชเงิน เราสามารถวางแผนไดตั้งแตตนป โดย
กําหนดไปเลยวาในแตละเดือนเราจะออมเงินขัน้ ตํา่ เทาไหร จะเหลือ
ใชเงินในแตละเดือนเทาไหร ทัง้ นีก้ เ็ พราะเมือ่ ถึงสิน้ ป เราจะไดมเี งิน
เก็บเปนกอน เปนรางวัลใหกบั ตัวเอง แตหลายคนก็อาจจะวางแผน
แลวก็ลืมเลิกไปกลางคัน เพราะมีสิ่งเรามารบกวนการใชเงินของเรา
นัน่ เอง ซึง่ ถาเราเปนคนทีไ่ มมกี ารวางแผนการใชเงิน ก็อาจจะทําให
งบการเงินของเราขาดดุลจนเปนผลเสียติดเปนนิสัย ทําใหเราไมมี
เงินออมไดนั่นเอง เพราะฉะนั้นในแตละปนอกจากจะมีแผนการใช
เงินแลว เราตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจนดวย

7. เลิกกลัว

นิสัยเลิกกลัวในที่นี้ หมายถึง การเลิกกลัวในสิ่งที่เราอยากทํา เชน กลัวการไป
เทีย่ วเพราะไมอยากเจอคนหรือสถานทีท่ ไี่ มคนุ เคย กลัวทีจ่ ะลงมือทําธุรกิจตามทีค่ ดิ
ฝนเอาไว เปนตน ซึง่ หลายคนใชชวี ติ แบบเดิมๆ จนทําใหกลายเปนคนนาเบือ่ ตอการ
ใชชีวิตไปเลยก็ได แตขอแนะนําใหใชความกลัวผลักเปนความรอบคอบแทน ถากลัว
จะตองไปเที่ยวแลวเจอกับสถานที่แปลกๆ หรืออันตราย ก็ตองหาขอมูลใหละเอียด
หาสถานที่พักผอนและการเดินทางที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับตัวของเราเอง
ทั้ ง 7 ข อ นี้ ก็ ห วั ง ว า จะเป น แนวทางสํ า หรั บ ใครก็ ต ามที่ ต  อ งการจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหปใหมปหนา ไดนําแนวทางเหลานี้ไปใชรับรองวาชีวิต
ของคุณจะมีความสุขยิ่งกวาปนี้แนนอน
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บทความพิเศษ :
ปนความคิด

เตรียมเกษียณแบบซิลสุดๆ
ปฏิเสธไมไดวา ถึงวันหนึง่ ของชีวติ เราตองหยุดทํางาน ซึง่ ภาวะ
การหยุดทํางานดังกลาว เราเรียกวา “การเกษียณอายุ” จึงเปนทีม่ า
หนึ่งในแผนการเงินภาคบังคับที่เราๆ ทานๆ ทุกคนตองเตรียม
นั่นคือ “การวางแผนเกษียณอายุ”
เหตุผลทีก่ ารวางแผนเกษียณอายุเปนเรือ่ งสําคัญก็เพราะวา ชวงเวลา
ดังกลาว จะเปนชวงเวลาทีแ่ หลงทีม่ าของรายไดจะเปลีย่ นจากเงินเดือน
หรือรายไดประจํา มาเปนรายไดจากเงินเก็บที่เราเฝาพยายามเก็บออม
มาตั้งแตในชวงวัยทํางานของเราแทน แตเราจะมั่นใจไดอยางไรวาเงิน
เก็บของเราจะมีเพียงพอใหเราใชจายไปไดตลอดจนถึงวัยหลังเกษียณ
โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับคนทีใ่ กลเกษียณ (Pre-retirement) จะมีกลยุทธ
มาปรับแผนการเงินกอนเกษียณอยางไรดี
เทคนิคตอไปนี้จะชวยใหคุณสามารถบริหารเงินและทรัพยสินอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเกษียณอายุอยาง
มั่งคั่ง ที่กําลังจะใกลเขามา
 ทบทวนแผนเกษียณอายุอยางสมํ่าเสมอ
ในความเปนจริง เราไมควรมาเริ่มตนการวางแผนเกษียณอายุ หรือ
เพิ่งจะมาทบทวนแผนเกษียณอายุตอนที่เราจะใกลเกษียณ เพราะอาจ
จะเตรียมการไมทนั เราควรจะเริม่ ตนวางแผนเกษียณอายุใหเร็วทีส่ ดุ (ถา
เปนไปไดใหเริ่มตนตั้งแตเริ่มทํางาน) และทบทวนแผนนั่นเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งสิ่งที่เราตองหมั่นทบทวน คือ จํานวนรายไดที่
เราตองการจะมีสาํ หรับดํารงชีวติ หลังเกษียณ เพราะผลของเงินเฟอ อาจ
ทําใหเราตองมีเงินเพื่อการเกษียณมากกวาที่เราไดเคยประมาณการไว
(เงินเฟอคือภาวะที่ขาวของมีราคาสูงขึ้น ทําใหเงินเทาเดิมซื้อของไมได
เทาเดิม หรือทําใหอํานาจซื้อของเงินนอยลง)
นอกจากนี้ เรายังตองหมั่นทบทวนถึงแหลงที่มาของรายไดเพื่อการ
เกษียณอายุของเราวามาจากแหลงไหนบาง เชน พอรดการลงทุนตางๆ
แลวผลตอบแทนจากการลงทุนตางๆ เหลานั้นเปนไปตามคาดการณ
หรือไม เปนตน ซึง่ เราควรจะเริม่ ทบทวนเปนประจําอยางนอยเปนระยะ
เวลา 10 ป กอนที่จะถึงเวลาเกษียณอายุจริง
 หากทบทวนแล ว พบว า เงิ น เก็ บ ไม พ อใช ใ นวั ย เกษี ย ณ
จะทําอยางไร
ดวยเหตุผลนี้ จึงยิง่ มาตอกยํา้ ถึงความเรงดวนในการวางแผนเกษียณ
อายุ เพราะหากวาเราทบทวนแลวพบวาเงินเก็บไมพอใชในวัยเกษียณ
เราอาจจะยังมีเวลาทีม่ ากพอในการเตรีมการนัน่ เอง แตสาํ หรับใครทีเ่ ริม่
ชา แลวพบวาเงินทีเ่ ก็บไวมไี มเพียงพอเมือ่ เทียบกับเงินทีต่ อ งการใชหลัง
เกษียณ สิ่งที่ทําไดคือ เราอาจตองเลื่อนระยะเวลาการเกษียณอายุ
ที่ตองการ นั่นหมายความวา เราจะไมสามารถเกษียณอายุ ณ เวลาที่
เราตองการได และสิ่งที่เราตองทําก็คือ เพิ่มรายได ลดคาใชจาย มีการ
ออมเงินเพิ่มขึ้นในแตละป และทําใหเงินออมงอกเงยนั่นเอง
 การบริหารจัดการทรัพยสินหลังการเกษียณของเรา
เคยมีคนตั้งคําถามวา “เราตองลงทุนไปถึงเมื่อไหร” คําตอบคือเรา
ตองลงทุนไปตลอดชีวิต แมวาเราจะเกษียณอายุแลวก็ตาม เพราะอยา
ลืมวา แมเราจะเกษียณอายุ แตเงินเฟอไมมีวันเกษียณอายุตามเรา

ดังนั้นกลยุทธการลงทุนที่สําคัญหลังเกษียณอายุ คือ กลยุทธการรักษาอํานาจซื้อ
หรือการลงทุนนั้นๆ ตองใหอัตราผลตอบแทนที่อยางนอยชนะเงินเฟอ
นอกจากนี้ ในยามที่เราเกษียณแลวนั้น การรักษาทรัพยสินของเราใหเพียงพอ
เพื่อสามารถใชไดตลอดชวงเวลาที่เหลือก็เปนสิ่งที่จําเปน ดังนั้นเราอาจตองปรับ
เปลี่ยนกลยุทธการลงทุนดวยการมองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าไปจนถึงการ
ลงทุนที่มีการรับประกันผลตอบแทน เปนตน
ตัวอยางการบริหารจัดการทรัพยสินที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ ไดแก
 การบริหารสภาพคลอง เปนสิ่งที่สําคัญมากที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับตนๆ
ในการจัดสรรเงินลงทุนในยามเกษียณของเรา เพราะเราจะตองมีเงินสํารองยาม
ฉุกเฉินอยางนอยเพื่อครอบคลุมคาใชจายหลังเกษียณ 1-3 ป โดยเฉพาะสวนที่ตอง
ใชเมือ่ เจ็บปวย ดังนัน้ การลงทุนในชวงอายุนคี้ วรหลีกเลีย่ งการลงทุนทีม่ สี ภาพคลอง
ตํ่า เชน การลงทุนในหุนนอกตลาด หรือตราสารการเงินที่ไมไดมีการจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดรอง เพราะวาเราอาจตองใชเวลามากกวาหนึ่งเดือนหรือบางครั้งเปนป
กวาที่จะขายหลักทรัพยเหลานั้นออกมาเปนเงินสดได
 การบริหารจัดการกระแสรายได การพิจารณาวาจํานวนรายไดหลังเกษียณ
อายุทเี่ ราตองการเปนเทาไหรจะขึน้ อยูก บั 3 ปจจัยหลัก ไดแก คาใชจา ยทีเ่ ราตองการ
จะใชหลังเกษียณอายุจาํ นวนเงินรวมถึงทรัพยสนิ ทีเ่ ก็บไวสาํ หรับการเกษียณอายุและ
ระยะเวลาที่ เราคาดวาจะมีชีวิตอยูหลังจากเกษียณอายุ
คําแนะนําตอไปนี้ จะชวยทําใหรายไดของเราสมดุลกับคาใชจาย
 จัดทํารายการคาใชจายในแตละเดือน เชน คาใชจายตางๆ ในบาน คาเดินทาง
คาอาหาร คาทองเที่ยว หรืองานอดิเรก และที่ขาดไมไดคือคารักษาพยาบาล
สิ่งเหลานี้จะตองมีการประเมินใหมอยางสมํ่าเสมอทุกตนป เพราะวาจํานวน
เงิ น ที่ เราเคยประเมิ น ไว อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปทุ ก ป เ นื่ อ งจากผลของ
“เงินเฟอ” ซึ่งปกติแลวอัตราเงินเฟอโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 3-4% ตอป แตวา
ค า ใช จ  า ยบางอย า งอาจมี ก ารเพิ่ ม สู ง มากกว า นั้ น เช น ค า ยา ค า อาหาร
คาเชื้อเพลิง และคารักษาพยาบาล เปนตน
 ตรวจสอบดูจํานวนเงินและทรัพยสินสําหรับการเกษียณของเรา ทั้งที่อยูใน
บัญชีธนาคารและที่ลงทุนในตราสารทางการเงินตางๆ และอยาลืมจัดทํา
บันทึกรายละเอียด วิธีติดตอซื้อขายไวใหครบ
 ประมาณการจํานวนปที่เราตองดําเนินชีวิตหลังจากที่เราเกษียณแลวสองขอ
หลังเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะกําหนดรายไดแตละเดือนทีเ่ ราสามารถนํามาใช โดยที่
ไมทําใหเงินเก็บของเราหมด ไปกอนเวลาอันควร วาจะเปนเทาไหร
 อยาลืมตรวจสอบเงื่อนไขการลงทุน ในการขายคืนกองทุน เราจําเปนตอง
ตรวจสอบเงื่อนไขการขายคืน โดยเฉพาะกองทุนที่มีสิทธิประโยชนทางภาษี
ไดแก กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
วาครบกําหนดเงื่อนไขที่เราสามารถขายคืนไดแลวหรือไม
 รายไดจากการลงทุนเพื่อการเกษียณ เราควรมีการกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน
ในการเบิกเงินลงทุนของเราออกมาจากตราสารทางการเงินตางๆ ที่ลงทุน
ไว เพื่อรองรับการใชจาย อาจเปนทุกสิ้นเดือนหรือทุกครึ่งป โดยในปจจุบัน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) หลายๆ แหง ไดใหบริการเสริมใน
การขายกองทุนอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อถึงชวงเวลาที่เรากําหนดไว หนวยลงทุน
จะถู ก ขายคื น ตามจํ า นวนที่ เรากํ า หนั ด และโอนเงิ น ค า ขายคื น เข า บั ญ ชี
ออมทรัพยของเราโดยอัตโนมัติ
กลาวโดยสรุป เพือ่ เปนการมัน่ ใจวาเราจะมีเงินใชอยางเพียงพอจนวาระสุดทาย
ของชีวติ การวางแผนเกษียณอายุ การทบทวนแผนเกษียณอยางสมํา่ เสมอ และการ
บริหารเงินในชวงเวลาการเกษียณเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนและสําคัญมาก อยาชะลาใจรอจน
ใกลเกษียณแลวถึงคิดจะวางแผนเก็บเงิน เพราะมันจะสายเกินไป “ไมมีใครวางแผน
ทีจ่ ะลมเหลว แตทลี่ ม เหลวเพราะไมไดวางแผนตางหาก” แลววันนีค้ ณ
ุ วางแผนเกษียณ
อายุแลวหรือยัง?
บทความโดย : นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย CFP® นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร
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โปรดทราบ
ผิดนัดชำระหนี้

ทำใหไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน
ตามขอ 27 (2) แหงขอบังคับ สอ.ชป. พ.ศ. 2557 กำหนดวา
“...สมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
ในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น”
ดังนัน
้ สมาชิกทานใดทีเ่ งินเดือนไมเพียงพอใหสหกรณหก
ั ชำระหนี้
ขอใหตด
ิ ตอชำระหนีท
้ ส
ี่ หกรณภายในเวลาทีก
่ ำหนด (ภายในเดือนทีเ่ งิน
เดือนไมพอหัก) หากไมมาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด สหกรณจะนำ
ยอดคางดังกลาวไปหักทบในเดือนถัดไป ซึง่ กรณีนเี้ รียกวา “การผิดนัด
ชำระหนี้” จะมีผลทำใหไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น”

1. การถอนเงินฝาก
เพื่อความเหมาะสมกับภาวะในปจจุบันการถอนเงินฝากของสมาชิกในคราว
เดียวกัน ตั้งแต 1,000,000.00 บาท สมาชิกจะตองแจงใหสหกรณไดทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน ทําการ
2. การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณทางธนาคาร
เพื่ อ ไม ใ ห ส มาชิ ก เสี ย สิ ท ธิ์ แ ละเกิ ด ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ
เมื่อสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ ทางธนาคารขอใหแจงสหกรณทราบทันที
ณ วันที่โอนเงินพรอมสงสําเนาใบฝากเขาบัญชีเงินฝากสหกรณเพื่อที่สหกรณ
จะไดดําเนินการตามความประสงคของสมาชิกไดอยางถูกตองและครบถวน
ฝายเงินออม โทร. 0-2243-4796 www.risaving.com

สมาชิกที่ตองการ
ตรวจสอบสิทธิ์ในการ
กูเงินทุกประเภท
กรุณานำใบเสร็จสหกรณ
และสลิปเงินเดือน
เดือนลาสุดมาดวย
ทุกครั้งที่ติดตอกับ สอ.ชป.

สอ.ชป.

0-2163-4678
ใหบริการในวันเวลาราชการ

วันจันทร-ศุกร
เวลา 08.30-16.30 น.

สอ.ชป. เปดทําการ

การฝากเงิน ชําระหนี้ สอ.ชป. โดยการโอนเงินผานสาขา
ธนาคารที่ สอ.ชป. เปดบัญชีไวเพื่อบริการแกสมาชิก ดังนี้

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

สาขา
ศรียาน
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

ผ่านทางโทรศัพท์

ไมหยุดพักเที่ยง
วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ชวยงาน
หรือเจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณา
การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง) ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575
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 39 ฉบับที่ 11 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

