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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
เร่ือง  การรับเงนิปันผล และเงนิเฉลีย่คืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ก าหนดจดัใหมี้      
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 ขึน้ในวนัพุธที ่ 17  กุมภาพนัธ์ พ .ศ. 2564  ซ่ึงจะมีการจ่ายเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืน ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่สมาชิก นั้น เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ตอ้งการรักษาผลประโยชน์ในการรับเงิน
ปันผล และเงินเฉล่ียคืนใหก้บัสมาชิก สหกรณ์ฯ ประสงคใ์หส้มาชิกไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ภายใน 
15 วนั ดงันั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินปันผลและเงิ นเฉล่ียคืนดงักล่าว จึงไดก้ าหนดวธีิการ
รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ดงัน้ี   

1. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะรับเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนประจ าปี 2563  ขอใหเ้ปิดบญัชีไวก้บั
ธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

1.1.  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  (ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพย)์ 
1.2.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ประเภทบญัชีเงินฝากสะสมทรัพย)์ 
1.3.  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพย)์ 

และใหส่้งหนา้บญัชีมาใหส้หกรณ์ฯ ทราบ ภายในก าหนดตามประกาศน้ี  โดยสมาชิกตอ้งรับผดิชอบ 
ค่าธรรมเนียมการโอนดว้ยตนเอง รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าธรรมเนียมการโอนธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจงัหวดั  30 บาท   
ค่าธรรมเนียมการโอนธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 บาท ต่างจงัหวดั  20 บาท 
ธนาคารทหารไทย( ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอน ) 

2. สมาชิกท่ีเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ทีไ่ม่ใช่ประเภทเงินฝากประจ าทุกเดือน  หากสมาชิกไม่ประสงคจ์ะรับเงินปันผล และเงิน
เฉล่ียคืนผา่นธนาคารฯ ตามท่ี ระบุไวใ้นขอ้ 1 สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ท่ีท่านเปิดไวก้บั สหกรณ์ฯ 
โดยท่านไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการโอนแต่อยา่งใด 

3. กรณีท่ีสมาชิกไม่ด าเนินการตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2  สหกรณ์ฯ จะ โอนเงินเขา้ทุนเรือนหุน้ของ
สมาชิก หากทุนเรือนหุน้เตม็ตามระเบียบสหกรณ์ฯ จะน าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ตั้งเป็นเงินส ารองคา้งจ่าย      
ซ่ึงสมาชิกจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ีย และตอ้งมารับคืนภายใน 5 ปี  มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะโอนเงินดงักล่าว เขา้ทุน
ส ารองของสหกรณ์ฯ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ต่อไป 
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ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนใหก้บัสมาชิกรอบแรก ในวนัพฤหัสบดีที ่  
18  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564  และรอบท่ีสองภายใน วนัพฤหัสบดีที ่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2564   

 

  การส่งหลกัฐานและเอกสารดงักล่าว ส่งไปท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิ
รถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั อาคาร 4    ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม. 11   แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900  ภายในวนัศุกร์ที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564  หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้สหกรณ์ฯ โทรศพัท ์                
ติดต่อเบอร์ 02 105-4756 ต่อ 9001-9004 , 02 936-0400 และ 02 537-9140  
 

  จึงประกาศมา เพื่อปฏิบติัโดยทัว่กนั 
  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

   
 

 (นายภิญโญ  เรือนเพช็ร) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE STATE RAILWAY WORKERS’ UNION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF THAILAND LIMITED (SRUSCT) 
4th Building Personnel Department (Training) Moo 1 Jatujak Bangkok 10900 Thailand 
Tel. -66 2537 9140, +66 2936 0400 Ext. 17-20 Fax. +66 2537 9278, +66 2936 0400 Ext.21  E-mail : srusct2555@gmail.com 
www.srusct.or.th 

mailto:srusct2555@gmail.com
http://www.srusct.or.th/
mailto:srusct2555@gmail.com
http://www.srusct.or.th/

