ฉบับที่ 214 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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ผลการด�ำเนินงาน
มุมนี้มีค�ำตอบ
การใช้ประโยชน์จากอาคารสหกรณ์
เปิดใช้บัตร ATM Click CO-OP
ออมไม่อด จดไม่มีจน
ด้วยการท�ำบัญชีครัวเรือน
บันทึกรายรับ – รายจ่าย
สวัสดีวันสงกรานต์

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
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วันที่ 2 เมษายน นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพมากมายหลายด้าน ครอบคลุม
งานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น
ด้านการพัฒนา
  ด้านการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา   ด้านสาธารณกุศล
ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ   ด้านการต่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้านเกษตรกรรม
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากความสนพระทัยในศาสตร์และศิลป์หลากแขนง น�ำไปสู่พระราชด�ำริ ในการ
ริเริ่มโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดการน�ำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งโดยตรงและทางอ้อม
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน ทรงมีพระราชจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์และ
ชื่นชมแก่เหล่าพสกนิกร
ในโอกาสมหามงคลทีจ่ ะเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา นี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของ
ปวงชนชาวไทยตราบกาลนานเทอญ

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าหุน้ รวมกับเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
---------------------------ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ข้อ 4.2 สิทธิของสมาชิก
สมทบ ข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องกําหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจน
หากสหกรณ์ ไม่กํ าหนดสิ ทธิที่ สมาชิกสมทบพึงได้ รับไว้ ก็ให้ ถือว่ าสมาชิกสมทบไม่สามารถรั บสิทธิใ ดๆ จาก
สหกรณ์ และการให้สิทธิในเรื่องต่อไปนี้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิก
(3) การรับฝากเงิน สามารถกําหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ทั้งเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และประเภทประจํา
(4) การให้เงินกู้ สามารถกําหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกิน
มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์จึงมีความจําเป็นต้อง
ระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เกินกว่ามูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์
โดยให้สมาชิกสมทบกู้ได้เฉพาะไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ ดังรายละเอียดตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สมาชิกติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0
ลุ้นรับสร้อยคอทองค�ำกันหรือยัง?
        ยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองค�ำ 
ในโครงการ Application Forest CO-OP 4.0
สู่....สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่ รับรางวัล
กันไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ. และ 2 มี.ค.
ที่ ผ ่ า นมา ส� ำ หรั บ ใครที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง
ส า ม า ร ถ ท� ำ ต า ม ขั้ น ต อ น นี้ ไ ด ้ เ ล ย ค ่ ะ
มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครั้งต่อไป
จับรางวัลวันที่ 4 เม.ย. และ 4 พ.ค.

ขั้นตอนการติดตั้ง
Application
Forest CO-OP 4.0
1

ค้นหา APP Forest CO-OP และติดตั้ง
ระบบ IOS ไปที่ APP Store         พิมพ์ Forestco-op
by upbean และติดตั้ง
ระบบ Android ไปที่ Play Store พิมพ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
และติดตั้ง หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

2

เปิดแอป กรอกหมายเลขสมาชิก
รหัสผ่าน กรณีเข้าครั้งแรกคือเลข
บัตรประชาชน 13 หลัก

4

5

หากเบอร์ที่กรอกไม่ตรงกับที่ลง
ทะเบียนไว้ต้องแจ้งสหกรณ์เพื่อ
ลงทะเบียนเบอร์ใหม่

6

6

กรอกหมายเลย OTP ที่ได้รับ
จาก SMS  

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเลข
6 หลัก รหัสที่ก�ำหนดขึ้นใหม่
นี้จะเป็นรหัสที่ใช้ในการเข้าสู่
ระบบครั้งต่อไป

3

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์

7

เข้าสู่ระบบ Forest CO-OP
ท่านสามารถดูรายละเอียดใน
หัวข้อต่างๆ ตามหน้าจอข้างต้น

รายชื่อผู้โชคดี รับสร้อยคอทองค�ำ
ประจ�ำเดือนมีนาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
คุณพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส รองผู้จัดการส่วนการเงิน
ให้เกียรติมอบรางวัล สร้อยคอทองค�ำหนัก 1 สลึง ให้กับ
คุณนันทิยา พลับพลา หมายเลขสมาชิก 19157

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
คุณศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธานกรรมการ สอ.ปม.
ให้เกียรติมอบรางวัลทองค�ำหนัก 1 บาท ให้กับ
คุณสมใจ ผดุงกิจ หมายเลขสมาชิก 507546

เมื่อวันพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561
คุณฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ สอ.ปม.
ให้เกียรติมอบรางวัลสร้อยคอทองค�ำหนัก 2 สลึง ให้กับ
คุณบุปผา ว่องสาริกิจ หมายเลขสมาชิก 513300

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

7

สอ.ปม. มี Line@ แล้วค่ะ
5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว
เพื่อติดตามข่าวสหกรณ์

@ forestcoop
Line@ ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสารกับสมาชิก ที่แยกมาจากLine บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และยังท�ำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทางสหกรณ์จึงได้จัดท�ำวิธี
การเข้าระบบนีด้ ว้ ยวิธงี า่ ยๆ มาดูวธิ กี ารเพิม่ Line@ สอ.ปม.กันก่อนค่ะ

วิธีการเพิ่มเพื่อน
วิธที ี่ 1 เพิม่ ด้วยวิธกี ารหาQR Code :
1. สมาชิกเข้าไปใน Line แล้วกด
“เพิ่มเพื่อน”   

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ @forestcoop

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว
เพื่อติดตามข่าวสหกรณ์

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :
1. สมาชิกเข้าไปในLine แล้วกด
“เพิ่มเพื่อน”

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป  

2. จากนั้นกดค�ำว่า “ค้นหา”

เพื่อนๆ สามารถพิมพ์ “คีย์เวิร์ด”
จากค�ำเหล่านี้ ใน Line@ ครับ

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

2. จากนั้นกดค�ำว่า “คิวอาร์โค้ด”

ตัวอย่าง พิมพ์ค�ำว่า
บัตร ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามนี้เลย

Payment อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกสบาย
ไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์
  




 ¤
 ¤ª
 ¤
 ¤ 

   



©¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
«¬«©® ¯¨¨§
¨·¸¸¨¨¯¹¸¯
«¬«©® §°
«¬«©® ±¨¨
²¢³´µ¡¶ °·§

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   §     

  ¡¢£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
   ¥¦¤§ 
  ¨ 

  ¥¦¤
   ¥¦¤§



    
       
       
      
      
 

     
    

      
    
     
       
   

     
       
   
       


 
          
                    

8

ประหยั
ดอดออม
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Payment ใบทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้กบั สมาชิกทีต่ อ้ งการ
ท�ำธุรกรรมการเงินกับสอ.ปม. เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์ม www.
025798899.com แบบฟอร์ม Payment (ใบแจ้งการรับช�ำระเงิน)
หัวข้อ 7.1 สมาชิกสามารถเดินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
ทัว่ ประเทศใกล้บา้ น เพียงกรอกแบบฟอร์ม ระบุ ชือ่ – สกุล เลขสมาชิก
และวัตถุประสงค์ (ฝากเงิน ช�ำระเงินกู้ ฯลฯ) ให้ชดั เจน ใส่จำ� นวนเงิน
ยื่นใบ Payment ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร และรับส�ำเนาการฝากเงิน
จากเจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคารเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบฟอร์ม

ใหม่

ค�ำขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิ ก ท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
กรุ ณ ากรอกแบบค� ำ ขอเปลี่ ย นแปลงฯ ส่ ง มายั ง สหกรณ์ ฯ (หั ว ข้ อ 6.1)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จากัด

แบบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ติดรูปถ่าย
ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

วันที.่ .....................................................
ขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ..............................................................เลขทีส่ มาชิก/สมาชิกสมทบ...........................................................
ขอแจ้งสหกรณ์เพื่อเป็ นหลักฐานในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
กรณีเปลีย่ นแปลงชื่อสกุล,คานาหน้านาม (กรอกเฉพาะส่วนทีต่ อ้ งการแก้ไขเท่านัน้ )
คานาหน้านาม............................ชื่อ............................................................นามสกุล...............................................................
(แนบสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารในส่วนทีร่ าชการออกให้)
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือเบอร์เดิม...................................................เปลีย่ นเป็ นเบอร์.......................................................................
E – mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีตอ้ งการเปลีย่ นรูปในระบบสหกรณ์)
ทีอ่ ยู่ในการจัดส่งเอกสาร
บ้านเลขที.่ ..........................หมู่ท.่ี ..............................หมู่บา้ น/อาคาร.................................................................................. .....
ซอย...........................................ถนน.............................................................ตาบล/แขวง............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
เปลีย่ นแปลงลายมือชื่อ
เรื่อง
เรียน

เปลี่ยนเป็ น-ตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ ดังนี้

ลายมือชื่อเดิ ม



(ลายเซ็น)
………………………………………… (ตัวบรรจง)
(ลายเซ็น)



…………………………………………. (ตัวบรรจง)
คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของผูข้ อจริง
ลงชื่อ...................................................................................
( ................................................................................. )
ตาแหน่ง..............................................................................
วันที.่ ...................................................................................
หมายเหตุ เฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อเท่านัน้

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .................................................................... ผูข้ อ
(..............................................................) ตัวบรรจง

เจ้าหน้าที่
.........................................................................( ผูต้ รวจสอบ)
( .................................................................... )

ผูจ้ ดั การ
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

......................................................................................

หมายเหตุ การขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลทุกกรณีตอ้ งแนบ สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

           ด้วยข้อมูลของสมาชิกบางท่านยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือ
เปลี่ยนแปลงลายเซ็น เพื่อให้การติดต่อและท�ำธุรกรรมระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.025798899.com ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคล หัวข้อ 6.1
          ขอให้สมาชิก ใส่เครื่องหมาย 3 ตรงข้อมูลส่วนที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อาทิ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (แนบใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาให้ด้วย)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
E-mail
รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีต้องการเปลี่ยนรูปในระบบสหกรณ์)
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรองมาด้วย)
สมาชิกทีเ่ ป็นผูค้ ำ�้ ประกัน หากลายมือชือ่ ไม่เหมือนในระบบสหกรณ์ตามทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จ้ง ไม่วา่ ท่านจะค�ำ้ ประกันสมาชิกกีค่ น
ให้ส่งใบเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อมาที่สหกรณ์ เพียง 1 ชุดเท่านั้น
ส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้ระยะสั้น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
     - เงินรับฝากออมทรัพย์
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
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28 กุมภาพันธ์ 2561
13,190
18,595
18,280,524,187.46
214,956,307.13
2,069,608,341.56
500,000,000.00
154,315,674.86
115,315,466.53
6,709,314,685.25
510,186,408.80
937,986,241.09
21,770,682.00
63,564,563.14
919,535,797.00
0.00
1,920,686.61
35,718,337.04
5,954,606,681.04
5,749,853.63
65,783,852.70
190,609.08
11,054,755,087.84
2,116,000,000.00
6,051,867,913.63
662,761,061.77
3,927,174,526.12
963,533,760.28
341,207,362.98
153,663,947.72
3,527,254.76
2,836,050,025.42
245,806,889.15
2,409,203,307.19
73,598,468.16
35,050,275.33
72,391,085.59
22,777,099.79
28,060,049.00
7,225,769,099.62
6,056,480,490.00
584,334,038.26
158,749,213.74
373,020,905.00

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

31 มกราคม 2561
13,199
18,474
17,265,615,623.75
128,599,926.98
1,164,177,394.10
500,000,000.00
160,749,486.86
112,838,975.74
6,752,607,893.03
509,430,186.35
927,443,362.14
15,598,983.25
63,580,309.26
849,424,689.00
507,000.00
1,920,686.61
47,901,248.14
5,959,293,066.88
5,567,953.63
65,783,852.70
190,609.08
9,743,443,373.91
969,000,000.00
5,952,672,268.16
568,610,541.71
3,922,925,887.43
974,299,305.73
331,895,331.30
151,589,172.94
3,352,029.05
2,762,263,971.44
232,822,764.73
2,373,204,849.94
71,459,637.53
34,186,434.10
50,590,285.14
31,447,085.31
28,060,049.00
7,522,172,249.84
5,988,334,700.00
533,813,917.91
112,830,045.38
377,707,290.84

ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ(รอการจัดสรรป
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ
ก�ำไรสุทธิ

53,184,452.62
0.00
100,381,964.64
87,440,695.58
4,860,576.92
6,086,312.14
1,994,380.00
47,197,512.02
34,707,638.29
12,489,873.73
53,184,452.62

28,342,292.39
481,144,003.32
50,518,923.49
45,460,513.32
2,099,170.92
2,859,602.25
99,637.00
22,176,631.10
17,546,315.05
4,630,316.05
28,342,292.39

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

ร้อยละ/ปี
3.00
3.00
3.25
4.00
4.25
ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
5.90
5.00
5.90
5.55
5.80
4.95
4.95
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55

มุมนี้มีค�ำตอบ
1. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีความประสงค์จะเพิ่มหุ้น หรือ
ลดหุ้นรายเดือน จะต้องด�ำเนินการอย่างไร
ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
หัวข้อ 6.3  แบบฟอร์มเพิ่ม-ลด การส่งค่าหุ้น จากนั้นระบุยอดหุ้น
รายเดือนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วส่งแบบฟอร์มกลับมาที่
สหกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการให้

โดย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
1. คลิกเมนู เข้าสู่ Forest CO-OP Online

2. กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะ
เปลี่ยนรหัสบัตร ATM Click CO-OP 2. เข้าสู่ระบบ และกรอกหมายเลขสมาชิก ตามด้วยรหัสผ่าน กรณี
สามารถเปลีย่ นทีต่ ู้ ATM ของธนาคาร เข้าระบบครั้งแรก รหัสผ่านให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13
ได้หรือไม่
หลัก และกดเข้าสู่ระบบ
ตอบ สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนรหัสที่ตู้ATM ธนาคารได้ จะต้อง
เปลี่ยนรหัสที่ตู้ATM สหกรณ์เท่านั้น
3. กรณีที่สมาชิกกดรหัส ATM Click
CO-OP ผิดครบ 3 ครั้ง แล้วบัตรถูก
อายัด หน้าจอ ATM ขึ้นว่า “กรุณา
ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร” สมาชิก
จะใช้บัตร ATM Click CO-OP จะต้องด�ำเนินการอย่างไร
ตอบ บัตร ATM Click CO-OP จะไม่สามารถใช้งานได้ แนะน�ำให้ 3. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์
สมาชิกกรอกแบบฟอร์มค�ำขอใช้บริการบัตรATM Click CO-OP มา
ใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.
com หัวข้อ 3.1 แนบส�ำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ช�ำระค่า
ธรรมเนียม 100 บาท เพื่อขอท�ำบัตร ATM ใหม่ สามารถช�ำระได้ที่
เคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือช�ำระผ่านใบ Payment วัตถุประสงค์ 115
4. สมาชิกสอบถามว่า หากสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
สูญหาย จะต้องด�ำเนินการอย่างไร
ตอบ ให้สมาชิกน�ำใบแจ้งความมายื่นขอท�ำสมุดใหม่ที่สหกรณ์
พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประชาชน จ�ำนวน 1 ชุด  ช�ำระค่าธรรมเนียม
ในการท�ำสมุดใหม่ 20 บาท ต่อเล่ม เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั เอกสารแล้ว
จะท�ำการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มที่สูญหายให้กับสมาชิก
5. การลงทะเบียนในระบบ Forest CO-OP Online
ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
สามารถเข้าระบบได้อย่างไร
ตอบ สมาชิกสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ
Forest CO-OP Online ในเว็บไซต์สหกรณ์
ได้ มีขั้นตอนดังนี้

4. ระบบจะจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ให้ท่านทางโทรศัพท์มือ
ถือ และให้กรอกหมายเลข OTP ทีไ่ ด้รบั จาก SMS จากนัน้ สมาชิก
สามารถท�ำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ตามที่ท่านต้องการ (ระบุ
ตัวเลข 6 หลัก)   สมาชิกสามารถน�ำหมายเลขสมาชิก และรหัส
ผ่าน 6 หลัก ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ Forest CO-OP Online
มาเข้าระบบ Application Forest CO-OP 4.0 ได้ เพราะเป็น
รหัสเดียวกัน

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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กรมป่าไม้ จัดโครงการบรรยายธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม พั ฒนาคุณภาพชีวิต

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้
เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการบรรยายธรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พร้อมรับฟัง
การบรรยายธรรมจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในหัวข้อ “ธรรมะกับการท�ำงาน” และฟังการบรรเลง “ดนตรีกับธรรมะ” น�ำโดย
ศิลปินเพื่อชีวิต อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และศิลปินท่านอื่นๆ โดยมีบุคลากรในสังกัดกรมป่าไม้ รวม 200 คน เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม
อย่างพร้อมเพรียงกัน

กรมป่าไม้
ประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
โครงการพั ฒนาการบริหารจัดการ
พื้ นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ท�ำพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ และมีการเสวนาวิชาการแนวทางการบริหารจัดการป่า
สงวนแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าหน่วยพื้นที่ป้องกันรักษาป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกเข้าร่วมประชุม
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สมาชิกเปิดใช้บัตร
ATM Click CO-OP Card
หรือยังค่ะ?

การเปิดใช้บริการบัตร ATM CLICK CO-OP CARD สมาชิกจะท�ำการเปิดใช้บริการบัตรได้ จะต้องได้รับบัตร ATM
พร้อมรหัส ATM โดยแจ้งเปิดใช้บริการได้ที่
1. ส�ำนักงานสหกรณ์
2. บริการทางโทรศัพท์ Call Center เบอร์ 0-2579-7070
3. บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Co-op Phone โดยท�ำตามขั้นตอนดังนี้
1) โทร. 0-2579-8899
2) กด เลขที่สมาชิกตามด้วยเครื่องหมาย # และยืนยันเลขที่สมาชิก กด #
3) กดรหัสผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ Co-op Phone (รหัส 4 หลัก)
4) กด 0 เปิดใช้บริการบัตร  Click Co-op Card
5) กดเลขที่บัตร ATM ตามด้วยเครื่องหมาย #
6) กด เลขที่บัตรประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย  #
7) กด เลขที่บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ตามด้วยเครื่องหมาย #

ส�ำหรับสมาชิกท่านใด ที่ได้รับบัตร และรหัส ATM แล้ว จะต้องด�ำเนินการใช้บัตร ATM ภายใน 90 วัน
หากเกินก�ำหนด 90 วัน สมาชิกจะไม่สามารถใช้บัตร ATM ได้ และจะต้องสมัครท�ำบัตร ATM ใหม่

ATM Click CO-OP Card สมาชิกสามารถท�ำรายการถอนเงิน หรือ สอบถามยอดได้ที่ ตู้ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (มหาชน), ตู้ ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ตู้ ATM ธนาคารออมสิน
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ออมไม่อด
จดไม่มีจน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
สมมติวา่ เราได้รบั รายเดือน (เงินเดือน)
มาจ�ำนวน 10,000 บาท วิธกี ารบันทึกรายการ
มีดังนี้
1. เริ่มต้นออมเงินก่อน 10 % ของ
รายรับทันที 1,000 บาท
ด้วยการท�ำบัญชีครัวเรือน
2. น�ำเงินส่วนที่เหลือ 9,000 บาท
มาลงบันทึกในบัญชีเป็นรายรับ
บันทึกรายรับ – รายจ่าย
3. เมื่อมีรายการใช้จ่ายต่างๆ ก็น�ำ
ขอขอบคุณ : Money.com มาจดบันทึกไว้เป็นรายจ่าย อย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือน และ สม�่ำเสมอ เช่น
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ด้วยการจดบันทึก
- ค่าอาหาร 2,500 บาท
รายรับ – รายจ่าย เริ่มจากการบันทึกรายได้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2,000 บาท
ก�ำหนดรายจ่ายในแต่ละเดือน และบันทึก
- ค่าเดินทาง 1,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ การจดบันทึกรายรับ –
- ค่าสังสรรค์ ปาร์ตี้ 1,000 บาท
รายจ่าย ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้
- ค่ากาแฟ 1,000 บาท
ประโยชน์มากมายเกินความคาดหมายอย่าง
4. ตรวจสอบดูสรุปยอดรายการทุก
แน่นอน
สิ้นเดือน
ก่อนอื่น.. เราจะเริ่มต้นง่ายๆ  จาก
เห็นไหมค่ะว่าการท�ำบันทึกรายรับ –
การแบ่งประเภท “รายรับ” และ “รายจ่าย” รายจ่ า ย ในแต่ ล ะเดื อ น ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง
ว่ามีอะไรบ้าง
พฤติ ก รรมการใช้ จ ่ า ยรายเดื อ น ช่ ว ยให้
รายรับ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความ สามารถตั ด รายจ่ า ยที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ออกไป
สามารถในการหาเงินของเราว่ามาจากทางใดบ้าง ท� ำ ให้ มี เ งิ น เหลื อ มากขึ้ น เช่ น ค่ า กาแฟ
ได้แก่
ค่าช้อปปิ้งของที่ไม่จ�ำเป็น หากเราจดบันทึก
รายรับหลัก ๆ เช่น เงินเดือน รายรั บ – รายจ่ า ย เป็ น ประจ� ำ สม�่ ำ เสมอ
ค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือน
จะท�ำให้เรารู้พฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือน
รายรับอื่นๆ   หรือ รายรับเสริม ของเราว่า ในแต่ละเดือนเราใช้เงินไปเท่าไร
เช่ น รายรั บ จากอาชี พ เสริ ม ต่ า งๆ หรื อ ใช้จ่ายกับเรื่องอะไรบ้าง เพียงพอกับรายได้ที่
ผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วน รายจ่าย เราได้รับหรือไม่ หากพบว่ารายรับไม่เพียงพอ
คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงการใช้จ่ายของตัวเรา ว่า กับรายจ่าย ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ใช้เงินไปอย่างไรบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น การใช้จ่ายของตัวเอง และวางแผนการใช้เงิน
รายจ่ายคงที่ และรายจ่ายผันแปร
ในเดือนถัดไปให้เพียงพอกับรายรับที่เข้ามา
รายจ่ายคงที่ คือ รายจ่ายที่เกิด
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ท�ำให้รู้จัก
ขึ้นแน่นอนและสม�่ำเสมอในทุก ๆ เดือน เช่น คิดให้รอบคอบก่อนจะใช้จ่าย เพราะถ้าเรา
ค่าเช่าหอพัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร (ตาม รู้จักตัวเอง และมองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่าย
สมาชิ ก เคยเป็ น กั น บ้ า งไหมค่ ะ ความจ�ำเป็น) ค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว ของตนเองแล้ว การละเลิกกิจกรรมที่สร้าง
ใกล้สิ้นเดือนทีไรรู้สึกเหมือนเงินในกระเป๋า เป็นต้น
ความฟุ่มเฟือยทั้งปวง จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ใกล้หมดทุกที ทั้งๆ ที่รู้สึกว่าตัวเองใช้เงินไป
รายจ่ายผันแปร คือ รายจ่ายที่ การออมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยการท� ำ บั ญ ชี ร ายรั บ
ไม่เยอะ ถ้าให้คดิ ก็คดิ ไม่ออกว่าเงินหายไปไหน มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง   ไม่เท่ากันในแต่ละ รายจ่าย
หมดไปกับอะไร และก็ไม่รู้จะไปตามแกะรอย เดือน เช่น   ค่างานเลี้ยงสังสรรค์ ค่ารักษา
เริ่มต้นบันทึกรายการใช้จ่ายในแต่
ที่ไหน จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรู้ทุกความ พยาบาล ค่ า ท่ อ งเที่ ย ว สั น ทนาการต่ า งๆ ละเดือนตั้งแต่วันนี้ แล้วส�ำรวจดูนะค่ะ ว่ามี
เคลื่อนไหวของเงินเรา ว่าไปอยู่ที่ไหนใช้จ่าย เป็นต้น
รายจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดลงได้บ้าง อะไร
ไปกับอะไรบ้าง
โดยผลต่ า งระหว่ า งรายรั บ และ คือสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น ตัดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นออก
การท�ำบัญชีบนั ทึกรายรับ – รายจ่ายนัน้ รายจ่าย จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ตัวเรานัน้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มเี งินเหลือเพิม่ ขึน้ ในแต่ละเดือน
เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้าม แต่รู้หรือไม่ว่า มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การเงิ น ดี มาลอง “ออมเงิน” แทนในทุกๆ ครั้ง เชื่อได้
อันที่จริงแล้ว จ�ำเป็นต่อเงินในกระเป๋าของเรา แค่ไหน ถ้าเงินเหลือ ถือว่าดีมาก แต่ถา้ เงินขาด เลยค่ะว่า ภายใน 2-3 ปี เราจะตกใจมาก ๆ ทีเ่ รา
มากแค่ไหน “การจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย” เราจะต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้จา่ ย มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นได้ขนาดนี้เลยเรอะนี่...
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ทำไม?ประกันช�ว�ตแบบบำนาญ
ถึงนาสนใจ

เมื่อชีว�ตคาดหวังความแนนอนไดยาก

ก็ยิ�งจำเปนตองมีการวางแผน

ไปสูเปาหมายชีว�ตใหชัดเจน

การวางแผนชีวติ ใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายทีเ่ ราไดตง้ั ไวในยุคปจจุบนั นัน้ มีความเสีย่ งและมีการแขงขันทีส่ งู มาก ซึง่ หากไมมกี ารเตรียมแผน
รับมือและการปองกันใหรดั กุมแลว ความผิดพลาดยอมเกิดขึน้ ไดดว ยหลากหลายปญหา เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาการทำงาน ปญหาการเงิน ปญหาภาระหนีส้ นิ
และอื่นๆอีกมากมาย ทำใหชีวิตตองสะดุดหรือติดขัด ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว ดังนั้นเมื่อชีวิตคาดหวังความแนนอนไดยาก ก็ยิ่งจำเปนตองมีการวางแผน
ไปสูเปาหมายชีวิตใหชัดเจน ซึ่ง 4 ความคุมคาของผลิตภัณฑจาก MBK LIFE สามารถชวยคุณวางแผนอนาคตและ “การันตี” ความมั่นคงในชวงวัยเกษียณ
ใหกับคุณไดครับ
ขอแนะนำ ประกันชีวิตแบบบำนาญ MBK HAPPY PENSION 85/1 ประกันชีวิตที่จะชวยคุณวางแผนออมเงินและใชประโยชนจากเงินไดตามเปาหมาย
พรอมทัง้ รับความอุน ใจทัง้ ตัวเองและคนทีร่ กั ดวยการตอบโจทยดา นการวางแผนชีวติ สำหรับเงินในอนาคต ใหคณ
ุ มีเงินไวใชจา ย ทองเทีย่ ว ดูแลสุขภาพ หรือ
ปารตี้เฮฮากับเพื่อนๆไดตามที่คุณตองการ และหากคุณยังไมมั่นใจวาในชวงอายุของตัวเอง พรอมแลวรึยัง ที่จะเริ่มวางแผนออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เรามาลอง
ไปดูกันสิวา ทำไม? ประกันชีวิตแบบบำนาญ MBK HAPPY PENSION 85/1 ถึงนาสนใจสำหรับชวงวัยของคุณ

ผลประโยชน มากกวาที่คิด ประกันชีว�ตแบบบำนาญ

MBK HAPPY PENSION 85/1

1. ลดหยอนภาษีไดสูงสุด 200,000 บาท

การวางแผนเกษียณเริ่มตนไดเลยหากตอนนี้คุณตองใชเบี้ยประกันเพื่อนำไปหักลดหยอนภาษี เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถ
นำไปหักลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 200,000 บาท ตามที่กรมสรรพกรกำหนดครับ
(เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่นำมาหักลดหยอนภาษีได ในอัตรา 15% ของเงินไดที่นำมาเสียภาษี แตไมเกิน 200,000 บาท และเมื่อ
รวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เงินสะสม
เขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนและเงินสะสมเขากองทุนการออมแหงชาติแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท)

2. อุนใจ…ดวยความคุมครองชีว�ต

นอกจากประกันชีวติ แบบบำนาญ จะชวยวางแผนภาษีในวันนี้ และชวยวางแผนสรางความมัน่ คงในอนาคตแลว ทุกยางกาวในปจจุบนั
ทีค่ ณ
ุ เดินตามหาความฝน คุณก็อนุ ใจไดในกรณีเกิดเหตุไมคาดฝน หรือเสียชีวติ คนทีค่ ณ
ุ รักก็ยงั ใชชวี ติ อยูต อ ไปไดจากผลประโยชนตามเงือ่ นไข
ในกรมธรรมที่ไดรับจากประกันชีวิตแบบบำนาญครับ

3. มีเง�นบำนาญ ไวใชตามแผนชีว�ต หลังเกษียณแนนอน

หากคุณเลือกวางแผนชีวิตเกษียณดวยการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ MBK HAPPY PENSION 85/1 เมื่ออายุครบ 60 ป สิ่งที่
แนนอนทีส่ ดุ คือเมือ่ ครบรอบอายุ 60-85 ป คุณจะไดรบั เงินบำนาญงวดแรกและงวดตอๆไปถึง 20% ของทุนประกัน รวม 26 ครัง้ ตามจำนวนเงิน
ที่ระบุไวในเงื่อนไขกรมธรรม

4. วางแผนเพ��มเง�นบำนาญ ไวจายยามเกษียณอยางเพ�ยงพอ ดวยตัวเอง
ขอดีของประกันบำนาญ เชน MBK HAPPY PENSION 85/1 คือการชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว โดยคุณสามารถวางแผนซื้อ
เพื่อสะสมเพิ่มเงินบำนาญใหเพียงพอตอการใชจายที่คุณวางแผนไวในอนาคต โดยในทุกๆปที่คุณซื้อผลิตภัณฑ MBK HAPPY PENSION 85/1
คุณก็สามารถนำมาใชเปนสิทธิ หักลดหยอนภาษีสูงสุด 200,000 บาท ไดทุกๆป
เพียงแคมี “ประกันชีวิตแบบบำนาญ” คุณก็เหมือนมีเครื่องมือชวยสรางรากฐานความมั่นคงในปจจุบัน พรอมสรางความมั่นใจดาน
การเงินใหกับอนาคต ดวยเงินกอนโต ซึ่งคำนวณสอดคลองกับแผนชีวิต ไวใชจายหลังเกษียณแลวอยางเพียงพอ
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สวัสดีวันสงกรานต์

เทศกาลวันสงกรานต์เป็นอีกหนึ่ง
เทศกาลที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างตั้ง
หน้าตั้งตารอคอยกัน  เพราะเดือนนี้มีวันหยุด
ยาวหลายวันแล้ว และยังเป็นเดือนแห่งการ
ขึ้นศักราชใหม่แบบไทยๆ ด้วยค่ะ หลายท่าน
คงกลับภูมิล�ำเนา เพื่อพบหน้าครอบครัว หรือ
ไปท�ำบุญ รดน�ำ้ ด�ำหัวผูใ้ หญ่ได้รบั พรอันเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต สืบทอดวัฒนธรรมที่ดี เมื่อวัน
สงกรานต์มาถึง ก็จะเป็นเวลาที่ทุกคนยิ้มแย้ม
แจ่มใสจิตใจเบิกบาน
ส�ำหรับกิจกรรมที่ประชาชนนิยม
ท�ำกันในวันสงกรานต์ มาดูกนั ค่ะว่ามีกจิ กรรม
อะไรบ้าง

การรดน�้ำผู้ใหญ่
เป็นเรื่องของการแสดงความเคารพ
ต่อผูใ้ หญ่ทเี่ ราเคารพนับถือ โดยจะเอาน�ำ้ หอม
เจือในน�้ำด้วย และดอกไม้ธูปเทียนไปแสดง
ความคารวะและขอพรท่าน ท่านก็จะให้ศลี ให้
พรให้มีความสุขตลอดไป
การสรงน�้ำพระ
มี ทั้ ง สรงน�้ ำ พระพุ ท ธรู ป ภิ ก ษุ
สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้น
ปีใหม่
เข้าวัดท�ำบุญ
การท�ำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือ
น�ำอาหารไปถวายพระที่วัด  จะท�ำให้เรารู้สึก
สดชื่น และรอคอยด้วยความสุข
การก่อเจดีย์ทราย
จะท�ำในวันใดวันหนึ่งของวันที่ 13
-15 เมษายนก็ได้ ผู้ท�ำบุญจะช่วยกันขนทราย
มาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ  ในบริเวณวัด จุด

ประสงค์คือให้วัดได้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
หรือใช้ถมพื้นต่อไป เพราะสมัยก่อนคนมักเข้า
วัดท�ำกิจกรรมต่างๆ เขาก็คือว่าทรายอาจติด
เท้าออกไป ดังนั้น เมื่อถึงปี ก็ควรจะขนทราย
ไปใช้คืน
การปล่อยนกปล่อยปลา
เป็ น การท� ำ บุ ญ เพื่ อ แสดงความ
เมตตาต่อสัตว์  นิยมท�ำในวันสงกรานต์
การเล่นน�้ำ
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเพณี
สงกรานต์ เป็นความสนุกสนานรื่นเริง ส่วน
ใหญ่แล้วจะใช้นำ�้ สะอาดทีม่ นี ำ�้ อบน�ำ้ หอม หรือ
แป้งหอมผสมสาดน�้ำกันอย่างสนุกสนาน
สิ่งที่ชาวไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน
ได้รับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือความชื่นใจ
ความสุขใจ ได้ทำ� บุญกันอย่างเต็มอิม่ เพราะได้
มีโอกาสมาอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนใน
ครอบครัว ได้ความรักความสามัคคี

เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย
1. ไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาในช่วงก่อนหรือขณะเดินทางโดยเด็ดขาด
2. หลีกเลี่ยงการขับขี่มอเตอร์ไซด์
3. การจะเล่นสงกรานต์ให้สนุก ควรค�ำนึงถึงข้อปฏิบตั เิ ช่น ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้
น�้ำแข็งหรือน�้ำสกปรก เพราะอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเมาแล้วขับ หลับใน หรือคึกคะนอง น�ำมาซึ่งความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพียงแค่หยุดคิดสักนิดว่า ความสนุกของ
เรามันคุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีเหตุการณ์ให้ดูเป็นตัวอย่างกันทุกปี จึงขอให้ท่าน
ระมัดระวังในการขับขี่ให้ปลอดภัย เที่ยวอย่างไร้กังวล

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com โทร 0-2579-7070

ชำ�ระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง
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ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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