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ส า ร บั ญ

 วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นวารสารฉบับที่ 234  ประจ�าปี 2562 เนื้อหาในวารสารฉบับน้ี 
มี 4 เรื่อง เรื่องแรก การประมวลภาพความประทับใจที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการสัมมนา “สายใย
สหกรณ์ไม่เกษียณ” ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา  
ณ ย่างกุ้ง สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษา ณ มัณฑะเลย์ พุกาม ประเทศเมียนมาร ์
ในวนัท่ี 5-7 พฤศจกิายน 2562 กลุม่ที ่3 ทศันศึกษา ณ ฉางซา จางเจยีเจีย้ เขาอวตาร ประเทศจีน ในวนัที ่3-6 พฤศจกิายน 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 ได้ทราบว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไปได้ และได้เข้าใจ 
ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เรื่องท่ีสอง การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินปันผลได้ และการเปลี่ยนแปลง 
ยอดเงินฝากรายเดือน ผ่านระบบ CO-OP PHONE เรื่องที่สาม สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางอีก 1 ช่องทาง เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการโอนเงิน โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถโอนช�าระเงินผ่าน App TMB TOUCH ได้
 เรื่องที่สี่ สหกรณ์ได้จัดท�า “แบบสอบถามความพึงพอใจกับสหกรณ์” ขอเชิญชวนให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพื่อลุ้นรับรางวัล เครื่องปั่นน�้าผลไม้ จ�านวน 3 รางวัล 
และกระเป๋าเป้ จ�านวน 5 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
 กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส�าหรับท่านสมาชิก 
ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า
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ประจำ ฉบับ
เรื่องเด่น

สายใย
ที่ไม่เกษียณ
ประจ�าปี 2562

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ผู ้ร ่วมก่อตั้ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อเสริมสร้างสายใยสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการสายใยไม่เกษียณ ในปี 2562  
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ย่างกุ้ง สิเรียม เดินทาง 28 - 29 ต.ค. 62 กลุ ่มที่ 2 มัณฑะเลย์ – พุกาม  
เดินทาง 5 - 7 พ.ย. 62 กลุ่มที่ 3 ฉางซา จางเจียเจ้ีย เดินทาง 3 - 6 พ.ย. 62 ในแต่ละกลุ่ม มีสถานที่ส�าคัญที่เป็นจุดเด่น 
อยู่มากมาย อาทิ
  กลุ่มที่ 1 ย ่างกุ ้ง สิเรียม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง สถานที่ศักด์ิสิทธิ์  ท่ีมีคนนิยมไปกราบไหว้  
ขอพรเสริมดวง 
  กลุ่มที่ 2 มัณฑะเลย์ – พุกาม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม
  กลุ่มที่ 3 ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาล สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ชมระเบียงแก้วและ 
ถ�้าประตูสวรรค์

กลุ่มที่ 1
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เรื่องเด่น กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 2

เคล็ดไม่ลับ... อยู่อย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณ

 ความสนุกสนานในแต่ละทริปไม่แพ้กันเลย การจัด
โครงการสายใยไม่เกษียณในครั้งน้ี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 
และเป็นการสร้างความเข้าใจในสภาพการเป็นสมาชิก และ 
สิทธิประโยชน ์ที่ พึ งได ้รับหลังการเกษียณอายุราชการ  
การพบปะของคนวัยเกษียณ ต่างก็สร ้างความทรงจ�าที่ดี 
ต่อกันได้ทุกครา เมื่อนึกถึง ...

 สุขภาพที่ดีเริ่มจากการออกก�าลังกายสม�่าเสมอ โรคเร้ือรังส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกก�าลังกาย 
และรักษาสุขภาพทั้งนั้น ผลวิจัยทุกท่ีกล่าวว่า ผู ้สูงวัยที่ออกก�าลังกายมาตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวจะมีโอกาสเกิดโรค 
น้อยกว่า ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อย และสุขภาพโดยรวมดีกว่าผู้สูงวัยที่ไม่ออกก�าลังกายมากทีเดียว 
และอย่าลืม “ลับสมอง” อยู ่เสมอ ไม่ว ่าจะเป็นการท�าตัวให้เป็นประโยชน์และขยันให้ค�าแนะน�าต่อคนรุ ่นหลัง 
ในเรื่องที่ตัวเองเชี่ยวชาญ
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สหกรณ์
รอบรั้ว

 นายถาวร งามกนกวรรณ รอง
ประธานกรรมการ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แห่งประเทศไทย จก. น�าคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการ จ�านวน 17 ท่าน เยี่ยมชม 
ดูงานสหกรณ์ ในเรื่องการบริหารงาน
สหกรณ์ด้านเงินกู ้ เงินฝาก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายวิชิต 
สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ  
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ นายกัณฑ์พงษ์ 
ดวงสินกุลศักด์ิ ผู้ช่วยเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที่สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด ร่วมให ้
การต้อนรับ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62  
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ
ด�าเนนิการ และกรรมการ พร้อมทีป่รกึษา 
ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก
สภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานคร 
อุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 
16 ท่าน ศึกษาดูงานสอ.กรมป่าไม้ จก.

นายวชิติ สนธวิณชิ ประธานกรรมการด�าเนนิการ 
สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน จากสอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จ�ากัด และบรรยายเรื่อง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวชิติ สนธวิณชิ ประธานกรรมการด�าเนนิการ 
สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 
คณะศึกษาดูงาน จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ สรุปภาพ
รวมเรื่องการบริหารสหกรณ์

สภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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สหกรณ์
สัมพันธ์ สมาชิกสามารถแจ้ง

เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลได้

สมาชิกสามารถ
เปลี่ยนแปลง
ยอดเงินฝาก

รายเดือน
ผ่านระบบ 

CO-OP Phone

โอนเงินมาสหกรณ์ง่าย ๆ 
ผ่าน App TMB TOUCH

 สมาชิกท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล เช่น เดิม แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้นแต่อยากให้โอน
เงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เดิม แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่อยากให้โอนเงินปันผลเข้า
เป็นทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลให้สหกรณ์ทราบ โดยท�าเป็นหนังสือ เขียนเลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุลให้ชัดเจน 
ส่งเอกสารถึงสหกรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

 ป ั จ จุ บั นนอกจากสมาชิ กและ

สมาชิกสมทบ สามารถโอนเงินเพื่อท�า

ธุรกรรมต่าง ๆ  มายังสหกรณ์ ผ่าน Appของ 

SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) และ App Krungthai NEXT 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด ยังเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกในการท�าธุรกรรม โดย

สมาชิกสามารถโอนเงินมาสหกรณ์ ผ่าน App TMB TOUCH ธนาคาร 

ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) สมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายัง

สหกรณ์ ก็สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน หรือ 

ท�าธุรกรรมการเงินบนมือถือ ที่จะช่วยให้สมาชิกบริหารจัดการ

เงินได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสีย 

ค ่าธรรมเนียม ประหยัดเวลา พร ้อมระบบความปลอดภัย 

ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

  ทางโทรสาร หมายเลข 0-2579-9774
  ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตู้ ป.ณ.169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
  ทางไลน์สหกรณ์ @forestcoop

 โดยท�าตามขั้นตอนดังน้ี

1. กดหมายเลข 0-2579-8899 ผ่านระบบ
 CO-OP Phone
2. กดหมายเลขสมาชิก ตามด้วยปุ่ม
 เครื่องหมาย # ยืนยันเลขสมาชิก กด #
3. กดรหัสผ่าน 4 หลัก
4. กด 9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ 
 กด 1 เปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินฝากรายเดือน
 บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์



วารสารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com 7

ดำ เนินงาน
ผลการ

อัตราดอกเบี้ย

รายการ   31 ตุลาคม 2562   30 กันยายน 2562 

จ�านวนสมาชิก 13,270                                            13,270                                            

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,413                                             19,445                                             

สินทรัพย์รวม 20,501,613,020.35                          20,221,526,257.80                          

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 259,442,465.71                                  213,397,444.27                                 

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3,277,808,829.29                               3,280,332,921.14                              

เงินลงทุนระยะสั้น 541,626,435.69                                 491,630,987.17                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 129,594,364.73                                 141,412,066.80                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 101,422,392.74                                 107,858,335.67                                

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,711,662,018.26                              6,731,750,770.09                              

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 329,041,956.77                                 359,237,156.88                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 1,164,225,186.98                               1,106,364,482.04                               

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 31,907,010.25                                  32,130,744.00                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 46,057,909.93                                   30,092,728.27                                   

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 63,175,957.90                                  63,351,310.21                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 4,350,523.00                                    4,367,542.50                                    

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,534,477,732.00                              2,284,299,956.00                              

ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ 51,544.88                                         381,747.14                                       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,901,524.43                                   6,911,343.69                                    

เงินลงทุนระยะยาว 5,226,554,513.95                               5,296,040,987.85                               

ลูกหนี้ระยะยาว – สุทธิ 1,000,248.60                                    1,003,968.84                                    

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7,463,419.12                                     6,769,779.12                                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 64,658,377.04                                   64,001,377.04                                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08                                       190,609.08                                       

หนี้สินรวม 11,956,284,151.98                          11,767,914,275.91                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,432,000,000.00                            2,332,000,000.00                             

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,496,764,220.02                               6,424,421,539.19                              

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ 648,407,271.60                                 653,066,540.64                                 

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4,153,292,060.76                               4,104,626,442.57                               

   - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,145,345,298.13                               1,113,518,883.62                               

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 323,617,822.93                                 330,085,416.23                                 

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 222,093,653.33                                 219,169,262.86                                  

   - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,008,113.27                                    3,954,993.27                                    

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,957,488,280.81                               2,944,973,121.29                              

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 245,282,849.45                                  252,279,165.10                                 

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,594,920,603.77                               2,573,524,725.87                               

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 59,741,250.95                                   62,815,963.49                                  

   - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 57,543,576.64                                   56,353,266.83                                   

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 16,073,562.36                                   16,033,211.59                                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,637,628.79                                   19,165,943.84                                  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00                                  31,320,460.00                                  

ทุนของสหกรณ์ 8,545,328,868.37                             8,453,611,981.89                             

ทุนเรือนหุ้น 7,058,587,240.00                              6,997,348,200.00                              

ทุนส�ารอง 632,559,103.10                                 632,559,103.10                                 

ทุนสะสม 140,200,077.22                                 150,861,136.15                                 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 280,151,783.15                                 299,642,808.53                                 

ประมาณการก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 433,830,664.90                                 373,200,734.11                                 

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 774,653,061.23                               693,810,519.60                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 484,786,008.32                                 434,158,511.45                                 

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 90,579,240.28                                   79,599,438.67                                   

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 186,968,963.85                                 167,858,922.47                                  

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 9,793,706.63                                    9,793,706.63                                    

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,525,142.15                                     2,399,940.38                                    

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 321,551,328.64                              287,206,391.44                               

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 265,175,071.46                                236,533,901.95                                 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 56,376,257.18                                   50,672,489.49                                   

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 453,101,732.59                               406,604,128.16                               

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55



ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกับสหกรณ์ 
ในการบริการด้านต่าง ๆ

ร่วมลุ้นรับรางวัล

 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�กดั  ได้ท�แบบสอบถามนีข้ึน้มาเพือ่สอบถามความพงึพอใจ 
ของสมาชิกผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อสหกรณ์จะได้น�ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 
การบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 ขอขอบพระคุณส�หรับความคิดเห็นและเวลาอันมีค่าของท่าน ที่ช่วยท�แบบสอบถามนี้

เครื่องปั่นน�้าผลไม้ 
3 รางวัล

กระเป๋าเป้สหกรณ์ 
5 รางวัล

ขั้นตอนการท�แบบสอบถาม
เข้าไปท่ี www.025798899.com หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

เริ่มตอบแบบสอบถามวันนี้ – 17 ธันวาคม 2562 

ประกาศรายช่ือผู้โชคดี 23 ธันวาคม 2562 


