
ฉบับที่ 236 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมใหญ่สามัญ

สัมภาษณ์พิเศษ CO-OP Digital 2020
สรุป 4 ข่าวเด่นสหกรณ์ ในรอบปี 2562

เรื่องเด่น
ฉบับนี้

ประจ�าปี 2563
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด



การประชมุใหญส่ามญั ประจ�าป ี2563 

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	
ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	
ในวนัเสาร์ที	่1	และวนัอาทติย์ที	่2	กมุภาพนัธ์	2563 
เพื่อพิจารณางบดุล	จัดสรรก�าไรสุทธิ	การพิจารณา
แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2563	
รวมถึงการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ	 ซึ่ง
เป ็นบทบาทหน้าที่ของผู ้แทนสมาชิก	 ท่ีท ่าน
สมาชิกได ้เลือกเข ้ามาท�าหน้าท่ีเป ็นสื่อกลาง	
ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก

ก�หนดการ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเช้า เวลา 07.30 – 12.00 น.
07.30	–	08.30	น.	 ลงทะเบียน	
08.30	–	08.45	น.	 พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	
08.45	–	09.00	น.	 มอบรางวัล	“คนดีศรีสหกรณ์	ปี	2563”
09.00	–	10.15	น.	 การประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2563
 ระเบียบวาระที่	1	 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่	2	 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2562
 ระเบียบวาระที่	3	 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง
  ระเบียบวาระที่	3.1	จ�านวนคณะกรรมการทีว่่างลงและการด�ารงต�าแหน่ง
  ระเบียบวาระที่	3.2	การเลอืกประธานกรรมการเลอืกตัง้และคณะกรรมการ 
	 	 	 เลือกตั้ง
10.15	–	10.30	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30	–	12.00	น.	 บรรยายพิเศษ	เรื่อง	“สาระส�าคัญร่างกฎกระทรวง	ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”	 
	 โดย	ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
13.00	–	16.00	น.	 ระเบียบวาระที่	4	 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
  ระเบียบวาระที่	4.1 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2562
  ระเบียบวาระที่	4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ	ประจ�า 
	 	 	 ปี	2562	
 ระเบียบวาระที่	5	 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  ระเบียบวาระที่	5.1	การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	ประจ�าปี	2562
  ระเบียบวาระที่	5.2	การจัดสรรก�าไรสุทธิ	ประจ�าปี	2562
  ระเบียบวาระที่	5.3	การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
  ระเบียบวาระที่	5.4 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
16.00	น.	 การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ
17.00	น.	 งานเลี้ยงสังสรรค์
หมายเหตุ	:	ภาคบ่ายพักรับประทานอาหารว่างเวลา	14.30	น.
	 (พักการประชุม)

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น.
08.00	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน
09.00	–	12.00	น.	 ระเบียบวาระที่	5	 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	(ต่อ)
  ระเบียบวาระที่	5.5	การอนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่าย	ประจ�า 
	 	 	 ปี	2563
  ระเบียบวาระที่	 5.6	 การก�าหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ 
	 	 	 ค�้าประกันประจ�าปี	2563
  ระเบียบวาระที่	5.7	การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์ฯ
  ระเบียบวาระที่	5.8	การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ	ประจ�าปี	2563	 
	 	 	 และก�าหนดค่าธรรมเนียม
  ระเบียบวาระที่	5.9	ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน	และเงินรับโอน
  ระเบียบวาระที่	5.10	 การฟ้องคดีแพ่ง	 ระหว่าง	 สหกรณ์ออมทรัพย ์
	 	 	 กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 กับ	 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	 
	 	 	 จ�ากัด	
 ระเบียบวาระที่	6	 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	
15.00		น.	 ปิดการประชุมและสัมมนา

------------------------------------------

ที่ปรึกษา : 
นายวิชิต	สนธิวณิช 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : 
นางวรีย์พรรณ	โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ : 
นางภาราดา	หินอ่อน
นางเกวรินทร์	ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ	วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา	จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร	เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์	สุพรมพันธ์ุ
นายศรุต	บุญมาดี

เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร

สัมภาษณ์พิเศษ

จ่ายแล้วเงินสวัสดิการ

เจตนารมณ์สหกรณ์

ผลการด�เนินงาน

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ข่าวเด่นรอบปี 2562

กองบรรณาธิการ
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เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร….. 

ผลการด�าเนินงาน 2562 
ก�าไร 486 ล้านบาท

เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% 
เงินเฉลี่ยคืน 14 % เบิกได้ตั้งแต่

วันที่ 2 ก.พ. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	2563	และการสัมมนา	ในวันที่	1	-	2	ก.พ.	2563		สรุปผล
การด�าเนินงานในรอบปี	2562	สหกรณ์มีผลก�าไรทั้งสิ้น	486	ล้านบาท 
คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว	โดยเสนอจ่ายเงินปันผล	5.50	%	และเงิน
เฉลี่ยคืนส�าหรับสมาชิกผู้กู้เงิน	14	%	
	 สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน	
ของท่านได้ตั้งแต่วันที่		20	มกราคม	2563		ผ่านช่องทางดังนี้	

ค�านวณอย่างไร 
	 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก	 
	 ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่า	 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนน้ัน  
มีวิธีคิดค�ำนวณอย่ำงไร	วันนี้เรามีค�าตอบมาฝากท่านสมาชิกกันค่ะ
 1. เงินปันผล คอื ผลตอบแทนทีค่ดิจำกจ�ำนวนเงนิค่ำหุน้ของ
สมำชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมำชิกสะสมตำมระยะเวลำของกำรส่ง 
คูณด้วยอัตรำเงินปันผลในปีนั้น ๆ 
 ตวัอย่าง นายประหยดั	อดออม	มทุีนเรอืนหุ้น	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2561	จ�านวน	100,000	บาท	ถือหุ้นในปี	2562	เดือนละ	1,000	บาท 
จะได้เงินปันผล	ดังนี ้
 (ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.50)

หน่วย: บาท

วันที่ หุ้น วิธีค�านวณปันผล  5.50% เงนิปันผล

31	ธ.ค.	2561 
ยอดยกมา

100,000 				หุ้นยกมา	x	5.50%	
			100,000	x	5.50/100	

5,500.00

31	ม.ค.	2562 1,000 หุ้นรายเดือน	x	5.50%	x	เวลา		
1,000	x	5.50/100	x	11/12

				50.42

28	ก.พ.	2562 1,000 	1,000	x	5.50/100	x	10/12 				45.83

31	มี.ค.	2562 		1,000 	1,000	x	5.50/100	x	9/12 				41.25

30	เม.ย.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	8/12 				36.67

31	พ.ค.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	7/12 				32.08

30	มิ.ย.	2562 			1,000		 		1,000	x		5.50/100	x	6/12 				27.50

31	ก.ค.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	5/12 				22.92

31	ส.ค.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	4/12 				18.33

30	ก.ย.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	3/12 				13.75

31	ต.ค.	2562 			1,000		 		1,000	x	5.50/100	x	2/12 						9.17

30	พ.ย.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	1/12 						4.58

31	ธ.ค.	2562 			1,000 		1,000	x	5.50/100	x	0/12       0.00

																		นายประหยัด	อดออม	ได้รับเงินปันผล 5,802.50
 

 2. เงนิเฉลีย่คนื  คอื เงนิทีจ่่ำยคนืให้กบัสมำชกิผูจ่้ำยดอกเบีย้
เงินกู้ ที่สมำชิกจ่ำยให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม  
ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตรำเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี 
สมาชกิทีม่ไิด้กูเ้งนิใด	ๆ 	กบัสหกรณ์เลย	จะได้รบัเฉพาะส่วนของเงินปันผล
ตามหุ้น	แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
 ตัวอย่าง	นายประหยัด	อดออม	กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง	ๆ	
ช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี	จ�านวน	62,170.40	บาท	สหกรณ์
จะต้องค�านวณจากดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภททีส่มาชกิมอียู	่ตามทีส่มาชกิ
จ่ายจริงแล้วน�ามารวมกัน	ดังนั้น	จ�านวนเงินเฉลี่ยคืน	ค�านวณได้ดังนี้
(ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ14 )                                                                                           

ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ยทั้งปี วิธีค�านวณเฉลี่ยคืน 14% เงินเฉลี่ยคืน

1.	เงินกู้ฉุกเฉิน 8,512.60 8,512.60	x	14	/100 1,191.76

2.	เงินกู้สามัญ
ทั่วไป

38,521.10 38,521.10	x	14	/100 5,392.95

3.	เงินกู้สามัญ
เพื่อการศึกษา

6,463.25   6,463.25	x	14	/100 904.86

4.	เงินกู้สามัญ
เพื่อประกอบ
อาชีพเสริม

8,673.45   8,673.45	x	14/100 1,214.28

รวม 		62,170.40

นายประหยัด	อดออม	ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 		8,703.85	

 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
	 กรณนีายประหยดั	อดออม	เม่ือรวมเงนิปันผลและเงินเฉลีย่คนื
แล้ว	จะได้รับเงินจ�านวน	14,506.35	บาท	=	เงินปันผล	+	เงินเฉลี่ยคืน	
(5,802.50	+	8,703.85	=	14,506.35	บาท)

	 1.	Application	Forest	CO-OP	4.0
	 2.	ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	CO-OP	Phone	โทร.025798899	กด	6
	 3.	www.025798899.com	Forest	CO-OP	online
	 4.	SMS
	 หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ 
ประจ�าปีแล้ว	สมำชิกทุกท่ำนจะสำมำรถเบิกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ในวันอำทิตย์ที่  2  กุมภำพันธ์ 2563 ต้ังแต่เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป 
โดยสหกรณ์จะ	 โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตำมที่สมำชิกแจ้ง
ควำมประสงค์ไว้กับสหกรณ์ ส�ำหรับสมำชิกที่โอนเงินปันผลและเงิน
เฉลีย่คนืเข้ำบญัชอีอมทรพัย์ (สินมธัยสัถ์)	สมาชิกสามารถใช้บัตร	ATM	
Click	CO-OP	Card	เบกิถอน
ได้ผ่านตู้	ATM	กรุงไทย	และ 
ตู้	ATM	ธนาคารออมสิน	ทั่ว
ประเทศตลอด	 24	 ชั่วโมง	
ไม่มีวันหยุด	ส�าหรับสมาชิกที่
เช่ือมต่อบัตร	ATM	ธนาคาร
กรุงไทยกับสหกรณ์	สามารถ
เบิกถอนได้ที่ตู้	ATM	ธนาคาร
กรุงไทยได้เช่นกันค่ะ

ความรู้
เกร็ด



CO-OP Digital 2020
	 ในยุคที่โลกรอบตัวเราเต็มไปด้วยดิจิทัล	 วิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนไป	 ธุรกิจและสถาบันการเงินต่าง	 ๆ	 ต้องปรับตัวครั้งใหญ่
ทั้งกระบวนการคิดและวิธีในการบริหารจัดการใหม่	 เพื่อก้าวไป
ให้ทันยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของผู้ใช้บริการ	 การเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีฟินเทค	 (financial	 Technology)	 ที่ท�าให้การท�า
ธุรกรรมการเงิน	ก้าวถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
	 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	ได้เตรยีมรบัมอือย่างไร 
กับการเปลี่ยนแปลงสู่..ยุคดิจิทัล	และ	“CO-OP Digital 2020” 
คืออะไร	ในวันนี้เราได้สัมภาษณ์พิเศษ	คุณวิชิต สนธิวณิช ประธาน
กรรมการด�าเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	เพือ่ค้นหา
ค�าตอบกับแนวทางการก้าวไปสู่..	สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

มองการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจิทัลอย่างไร?
	 “เราต้องยอมรับว่า	เทคโนโลยีดิจิทัล	ได้เข้ามามีบทบาท
กับพื้นฐานการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นจากที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับ
หน้าจอวันละหลายชั่วโมง	ตั้งแต่จอคอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ	
และเครือ่งมอืดจิทิลัอืน่	ๆ 	เราจึงก�าลงัก้าวสูย่คุดิจิทลั	4.0	อย่างเตม็ตวั 
เทคโนโลยีถูกน�ามาต่อยอดกับอุปกรณ์ดิจิทัลหลากชนิด	 น�ามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมต่าง	ๆ 	ในการใช้ชวีติของเราไปอย่างมาก 
ท�าให้องค์กรธุรกิจต่าง	ๆ 	ต้องปรับตัว	เปลี่ยนแปลงแนวความคิดใน
การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างขนานใหญ่	
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากร 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปรับตัวเข้ายุค	4.0	นี้ด้วย	หรือที่เรา
เรียกว่า	Digital	Transformation	เพื่อความอยู่รอดและเพิ่มความ

สู่สหกรณ์ยุคใหม่…เพียงปลายนิ้วสัมผัส
แข็งแกร่งให้กับองค์กรกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนไปอย่างมาก	
หากองค์กรใดปรับตัวช้า	 ไม่พัฒนา
ในตัวองค์กรก็อาจท�าให้ต้องอยู่ใน
สภาวะ	 “หยุดชะงัก”ทางธุรกิจหรือ
ถูกกลืนสลายหายไปหรือท่ีเรียกว่า	
Digital	Disruption	ซึ่งเป็นการ
เกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่
เปลี่ยนรูปแบบ	 วิธีการ	
รวมถึงพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมใน
ยุ ค ท่ี เ ท ค โ น โ ล ยี
ดิ จิ ทั ล พั ฒน า ไ ป
อย่างรวดเร็ว”

สหกรณ์เตรียมพร้อม 
รบัความเปลีย่นแปลง
อย่างไร?
	 “แม้ว่าขณะนี้ 
โ ลกธุ ร กิ จภายนอก
จะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิ จิทัล
ไปมากแล้ว	 จนบางฝ่าย
อาจจะมองว ่ าสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์เรายังปรับตัว



ค่อนข้างช้า	 แต่เราเห็นว่าบางครั้งบางสถานการณ์เราไม่จ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไปจนขาดความรอบด้าน	เพราะ
สหกรณ์เป็นองค์กรแบบปิด	 (Close-loop)	 ที่ท�าธุรกรรมเฉพาะ
สมาชิกเท่าน้ัน	 ไม่เปิดรับการท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก	จุดนี ้
เป ็นข้อดีที่ท�าให้สหกรณ์สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิ จิทัล 
ให้เข้ากับแนวทางหลักการและวัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์
แบบค่อยเป็นค่อยไป	 ทั้งยังสามารถคงเอกลักษณ์และความเป็น
ตัวตนของระบบสหกรณ์	 และที่ส�าคัญท�าให้เรามีเวลาทดสอบ
ประสิทธิภาพและก�าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 
ส�าหรับสหกรณ์เราถือว่าเสถียรภาพและความมั่นคงส�าคัญกว่า
ความรวดเร็ว	 แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีและความรวดเร็ว
นะครับ	เราเพียงแต่ค่อย	ๆ	ก้าวไปอย่างมั่นคงทีละก้าวด้วยความ
ระมัดระวังอย่างสมดุล”

สหกรณ์ได้ด�เนินการอะไรไปบ้างแล้วส�หรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล?
	 “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	เราได้เร่ิม	CO-OP	Digital	
มาตั้งแต่ปี	 2561	 โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น	 
3	ระยะ
 ระยะที่ 1	เราเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่	4	มกราคม	2561	
ให้สมาชิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น	 Forest	 CO-OP	 4.0	 ซ่ึง
ในเวอร์ชั่นแรกนี้ยังท�าธุรกรรมอะไรไม่ได้	 เน้นให้สมาชิกดูและ 
ตรวจสอบข้อมูลเป็นหลัก	 เช่น	 ดูข้อมูลรายการเคลื่อนไหว	 หุ้น	 
เงินฝากทุกบัญชี	เงินกู้	สิทธิกู้	สิทธิกู้คงเหลือ	เงินปันผล	รายการ 
เรียกเก็บ	ใบเสร็จรับเงิน	ภาระการค�า้ประกนั	สทิธคิ�า้ประกนัคงเหลือ 

การท�าประกันชีวิต	และหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์	ซึ่งข้อมูล
เหล่าน้ีเป็นข้อมูลส�าคัญที่สมาชิกท�าธุรกรรมไว้กับสหกรณ์
 ระยะที่ 2	เราเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น 

เมื่อปลายปี	 2561	 ถึงต้นปี	 2562	 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ	 

เสถียรภาพของระบบงานสหกรณ์และการป้องกันความเสี่ยง 
ในด้านต่าง	ๆ	ด้วย
	 	ในระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมาท�าให้เรามีข้อมูลว่า	สมาชิก
และสมาชิกสมทบได้ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น	 Forest	 
CO-OP	4.0	กว่า	20,200	ราย	และเพิม่ข้ึนเดอืนละประมาณ	400	ราย 
ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ท�าธุรกรรม	กู้	 ฝาก	ถอน	 โอน	และช�าระ
พิเศษ	กับสหกรณ์กว่า	802,000	รายการ	แต่เราทราบหรือไม่ครับ
ว่าในจ�านวนนี้เป็นการท�าธุรกรรมออนไลน์กว่า	706,500	รายการ	
หรือกว่าร้อยละ	88	มีการท�าธุรกรรมผ่านหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
เพียง	95,500	รายการหรือเพียงร้อยละ	12	 เท่านั้น	การใช้แอป
พลิเคช่ัน	 Forest	 CO-OP	 4.0	 ท�าให้เราสามารถวิเคราะห์ไลฟ์
สไตล์ของสมาชิกได้ว่า	ต้องการอะไร	ระบบบ่งบอกความสนใจของ
สมาชิกได้	ท�าให้เรามั่นใจได้ว่า	เราสามารถก้าวต่อไปตามโครงการ	
CO-OP	Digital	2020	ซึ่งเป็นระยะที่	3	ได้”

ระยะที่ 3 หรือ CO-OP Digital 2020 เราจะ
มีอะไรบริการสมาชิกบ้าง?
	 “โครงการ	CO-OP Digital 2020	ซึ่งเป็นระยะที่	3	ของ 
Forest	CO-OP	4.0	ถือว่าเป็นการพัฒนาไอทีครั้งใหญ่ของสหกรณ์ 
เรามีการเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารงาน 
สหกรณ์ใหม่ทั้งระบบ	 จาก	 Core	
Business	เดมิทีเ่ราใช้มากว่า	25	ปี 
มาเป็น	 Core	 Business	 ใหม	่ 
ซึ่งข้อมูลและบริการทุกอย่าง	 
ทั้งเงินกู้	 เงินฝาก	 สวัสดิการ	
กิจกรรมต่าง	ๆ 	จะถูกบันทกึไว้ 
ในระบบงานหลักทั้งหมด
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน 
การน�ามาต่อยอดบรกิาร 
ผ่าน	 Application	
ในอนาคต”

ท�าให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย
มากยิ่ งขึ้ น 	 และเป ็นการทดสอบ



 CO-OP Digital 2020	ทยอยเปิดให้บริการในด้านต่าง	ๆ  
ต้ังแต่ปี	2020	ต่อเน่ืองไปจนถึงปี	2021	ทั้งหมดสมาชิกสามารถ
ท�ารายการในโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านแอปพลิเคชั่น	 Forest	
CO-OP	4.0	ดังน้ี	ครับ
 1. เงินฝากดิจิทัล เช่ือมสหกรณ์กับโลกธุรกรรม 
การเงินยุคใหม่ เปิดบัญชีดิจิทัล	 ไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์	 
มีการเชื่อมบัญชีเงินฝากสหกรณ์กับธนาคาร	 โดยสมาชิกสามารถ
โอนเงินฝากสหกรณ์ไปธนาคาร	(กรุงไทย)	ได้	และโอนเงินธนาคาร
(กรุงไทย)	เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ได้เลย	และยังสามารถโอนเงิน
ฝากสหกรณ์ระหว่างบัญชีต่าง	 ๆ	 ที่สมาชิกมีอยู่หลายบัญชีได้เลย	
หรืออาจจะโอนเงินให้สมาชิกคนอื่นก็ได้
 2. เงินกู้ดิจิทัล อนุมัติภายใน 30 วินาที	เงินกู้ฉุกเฉิน
สหกรณ์เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ปี	 2561	 แต่ในปี	 2563	 เป็นต้น
ไปเราจะเปิดให้บริการครบทั้ง	 3	 ประเภท	 คือเงินกู้สามัญดิจิทัล	 
และเงินกู้พิเศษดิจิทัล	 ซึ่งจะเป็นการกู้หุ้นและเงินฝากสามารถกู้
ได้เลยทันที
 3. สวัสดิการดิจิทัล ลดเอกสาร รับเงินฉับไว	สมาชิก
สามารถขอรับสวัสดิการผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยโดยไม่ต้องส่ง
เอกสารมาที่สหกรณ์	 เราจะเริ่มที่	 10	 ประเภทสวัสดิการจาก	 
18	สวัสดิการและค่อย	ๆ	เพิ่มบริการขึ้นตามความเหมาะสม	เช่น	
ในอนาคตทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกจะไม่ต้องส่งแบบฟอร์ม 
มาขอรับทุนแล้วก็ได้	เราจะลงทะเบียนบุตรสมาชิกไว้ตั้งแต่ขอรับทุน 
รับขวัญทายาทใหม่	 เมื่ออายุถึงวัยเรียนก็สามารถขอรับทุนการศึกษา 
ผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย
 4. ธรุกรรมดจิทิลั ช�าระพเิศษครบวงจร		ผ่านแอปพลิเคชัน่ 
ไม่ว่าจะเป็น	การระดมหุ้นที่ไม่เกินกว่าที่ระเบียบก�าหนด	การช�าระ
เงินกู้	การซ้ือประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม	หรือการช�าระอื่น	ๆ
 5. Profile ดิจิทัล ตรวจสอบอัพเดทข้อมูลทันใจ	เช่น 
สิทธิเงินกู ้คงเหลือ	 สิทธิการค�้าประกันเงินกู ้	 รายการเรียกเก็บ
ประจ�าเดือน	ใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือน	ประวัติการรับสวัสดิการ	
สรุปการท�าประกันชีวิต	 ยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืนปีต่าง	 ๆ	 หนังสือ 
ต้ังผู้รับโอนประโยชน์	ข้อมูลที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก
 6. SMS Line bot แจ้งครบทุกความเคลื่อนไหว 
สหกรณ์ได้ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาในการแจ้งข้อมูลการท�าธุรกรรม
จากเดิมที่ใช้ระบบข้อความสั้น	หรือ	SMS	ของโทรศัพท์ไปเป็นแจ้ง
ผ่าน	Line	Bot	แทนเพ่ือเป็นการประหยัดค่าส่ง	SMS	ของสหกรณ์	
เพ่ือให้สมาชิกได้ตรวจสอบทันทีว่าท่านได้ท�าธุรกรรมดังกล่าว 
กับสหกรณ์จริงหรือไม่	 เช ่น	 การแจ้งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ	 
แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้	 แจ้งการค�้าประกันเงินกู้	 แจ้งเมื่อได้รับ
สวัสดิการ	แจ้งวันเกิดและรับสวัสดิการ	แจ้งข่าวสารสมาชิกเฉพาะ
กลุ่มหรือแจ้งสมาชิกทั้งหมด
 7. วารสารดิจิทัล ข่าวสั้น กระชับ ฉับไว ปัจจุบัน 
เราศึกษาพบว่าสมาชิกอ่านข่าวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์น้อยมาก	
เราจึงมีการปรับปรุงเว็บไซต์สหกรณ์ให้สามารถอ่านข่าวได้ง่าย	 ๆ 

ด้วยจอสมาร์ทโฟน	ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้สามารถค้นหาข่าว 
ข้อมูลย้อนหลังต่าง	 ๆ	 ของสหกรณ์ได้ง่ายขึ้น	 มีการปรับปรุง
ข่าวแบบ	 Info	 Graghic	 ภาพและข้อความหน้าเดียวจบ	 ตอนนี้
เราพบว่าสมาชิกไม่ค่อยนิยมอ่านข่าวที่มีข้อความยาว	 ๆ	 เราจึง
ต้องเปลี่ยนแปลงความถี่ในการออกข่าว	 จากวารสารรายเดือน	 
เป็นข่าวสั้นรายวันหรือรายสัปดาห์มากขึ้น	และจะมีการเช่ือมโยง
การแจ้งข่าวผ่าน	Line	Facebook	Instagram	Youtube	มายัง
เว็บไซต์สหกรณ์เพื่อเข้าถึงสมาชิกผ่านช่องทางต่าง	ๆ	มากขึ้น
 8. กิจกรรมดิจิทัล ร่วมสนุก ลุ้นรางวัล	ในระยะต่อไป 
หรือระยะท่ี	 4	 เรายังมีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันต่อไป	 ให้สมาชิก
สามารถร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ได้ง่ายข้ึน	 เช่น	 การศึกษาอบรม
ทางไกลหลักสูตรต่าง	ๆ 	ของสหกรณ์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเท็บเลต	
การ	Live	สด	การประชุมสัมมนา		การทายปัญหาสหกรณ์ชิงรางวัล	
การตอบแบบสอบถามส�ารวจความพึงพอใจบริการสหกรณ์	สมัคร
ร่วมกิจกรรม	ร่วมเล่นเกมสหกรณ์		ตลาดออนไลน์เพื่อสมาชิกซ้ือ
ขายตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่สมาชิกมีกับสหกรณ์	เป็นต้น
	 ท้ังหมดเป็นภาพรวมของ	 CO-OP	 Digital	 2020	 ที่จะ
เริ่มเปิดให้บริการเป็นระยะ	ๆ	ตลอดปี	 2020	และต่อเนื่องไปถึง 
ปี	2021

การรุกของ Social Banking จะมีผลต่อ
อนาคตของสหกรณ์อย่างไร?
	 “ในอีก	10	ปีข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ธุรกรรมการเงินจะเปล่ียนแปลงไปมากกว่า	 10	 ปีท่ีผ่านมาเป็น
อย่างมาก	โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ	Social	Banking	อาจท�าให้
ธนาคารล้มหายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการไป	เหมือน
กับการเกิดขึ้นของ	Social	Media	ที่ท�าให้หนังสือพิมพ์ล้มหายไป
หรือเปลี่ยนแปลงไป	แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าส�าหรับสหกรณ์มีข้อ
แตกต่างกันมาก	เพราะสหกรณ์ไม่ใช่ธนาคารท่ีให้บริการแค่การเงิน	
แต่สหกรณ์เป็นจิตวิญญาณของสมาชิกท่ีร่วมมือร่วมใจดูแลเอื้อเฟื้อ	
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกัน	ท่ีจะ
ดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงด้านการเงินอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ยัง
หมายถึงกิจกรรมต่าง	ๆ 	อีกมากมายที่	Social	Banking	ไม่สามารถ
ท�าหรือเข้าถึงได้	เช่น	ด้านสวัสดิการ	ด้านกิจกรรมต่าง	ๆ	สมาชิก
สหกรณ์เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน	ร่วมเป็นเจ้าของ	ร่วมคิดร่วมท�ากัน	
จึงสามารถเดินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนกว่า”
 CO-OP Digital 2020 เริ่มแล้วกับกำรก้ำวไปสู่สหกรณ์
ยุคใหม่ ที่ดูเสมือนว่ำสหกรณ์อยู่ในมือเรำแค่เอื้อม เพียงปลำยนิ้ว
สัมผัสก็สำมำรถท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้แทบทุกอย่ำง พร้อม ๆ  
กับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งใหญ่สู่ยุค 5G ที่วันนี้ ค�ำว่ำ 
“ดิจิทัล” จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่กำรขับเคลื่อนจะต้อง
รู้เท่ำทันและสร้ำงภูมิคุ้มกันทั้งสมำชิกและสหกรณ์ควบคู่กันไป 
เรำจึงจะสำมำรถก้ำวไปสู่..สหกรณ์ยุคใหม่ได้อย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน
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สหกรณ์
สัมพันธ์ สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ

สวัสดิการสมาชิก

ล�าดบั สวัสดิการสมาชิก ราย
จ�านวนเงิน 

(บาท)

1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก	 13,245 1,324,500.00

-	วันเกิดสหกรณ์ 12,939 2,365,200.00

2 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาสมาชิก

34 34,000.00

3 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สมาชิก

- -

4 สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์

9 18,000.00

5 สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส 51 51,000.00

6 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ 43 60,000.00

7 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ 67 67,000.00

8 สวัสดิการเพื่อการศึกษาของ
บุตรสมาชิก

1,702 1,675,900.00

9 สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร
หรือเป็นโสด

66 198,000.00

10 สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิต
สมาชิก	

12,208 7,164,525.00

11 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกประสบภัย

104 404,880.00

12 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

2 40,000.00

13 สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก 553 4,505,358.93

14 สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
อาวุโส

2,662 4,058,500.00

15 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

17 600,000.00

16 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพ
บิดา	มารดา	คู่สมรสและบุตร
ของสมาชิก

244 488,000.00

17 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพ
ส�าหรับสมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต

17 1,650,000.00

18 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพ
สมาชิก

70 210,000.00

รวมจ่ายสวัสดิการทั้งสิ้น 24,914,863.93

สวัสดิการสมาชิกสมทบ

ล�าดบั ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ ราย
จ�านวนเงิน 

(บาท)

	1 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพ
สมาชิกสมทบ	

53 79,500.00

	2 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
สมทบเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

13 95,000.00

	3 ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
การศึกษาสมาชิกสมทบ

76 76,000.00

	4 ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคล
สมรสของสมาชิกสมทบ

62 62,000.00

	5 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อ
อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

12 24,000.00

	6 ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
ของสมาชิกสมทบ

13 16,000.00

 7 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญ
ทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ

101 101,000.00

รวมจ่ายทุนสวัสดิการทั้งสิ้น 453,500.00

ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�กัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 25,368,363.93 บาท

 สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถยื่นขอรับ
สวัสดิการประเภทต่าง ๆ ได้ หากคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยสามารถดูรายละเอียด ระเบียบว่าด้วย 
สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบได ้จาก เว็บไซต ์ 
www.025798899 .com การ ย่ืนขอรับส วัสดิการ  
หากเกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
สวัสดิการประเภทนั้น ๆ ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์ในการ 
ขอรับสวัสดิการดังกล่าว

จ่ายแล้ว กว่า 25 ล้านบาท
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เรื่อง การปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่

เพ่ือความเข้มแข็งของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์

	 ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562	ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่	19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562 

เป็นต้นมา	โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อเพ่ิมความมั่นคง	แข็งแกร่งให้กับสมาชิกและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น 

ได้ก�าหนดการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีมีข้อจ�ากัดมากข้ึน	ทั้งวงเงินกู้	 จ�านวนงวดผ่อนช�าระ	และก�าหนดให้น�าอัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อรายได้มาบังคับใช้	 ท้ังน้ี	กฎหมายยังมีความเข้มงวดในการน�าเงินของสหกรณ์ไปลงทุนหรือหารายได้ต่าง	ๆ	 ในขอบเขต 

ที่จ�ากัดมากขึ้น	รวมทั้งเน้นหลัก	ความระมัดระวังทางบัญชีและมาตรฐานทางบัญชีของสหกรณ์	หากมีเหตุใด	ๆ 	ที่มีความเสี่ยง 

เพียงเล็กน้อยก็ให้สหกรณ์ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ทันที	เพ่ือคุ้มครองเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกเป็นส�าคัญ	

และยังมุ่งเน้นการควบคุมภายในและบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้สร้างความมั่นคงแข็งแกร่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่เป็น 

จุดมุ่งหมายส�าคัญและให้การสนับสนุน	ยึดมั่น	ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด	ดังจะเห็นได้ว่า	ระยะเวลาที่ผ่านมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้มุ ่งเน้นการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก	 มีการพัฒนาด้าน

การให้บริการ	การให้เงินกู้	การรับเงินฝาก	การจัดสวัสดิการ	และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคู่กับการสร้าง

ความมั่นคงและเติบโตด้านฐานะทางการเงิน	 โดยในช่วงระยะเวลากว่า	 20	 ปีท่ีผ่านมา	 ทุนด�าเนินงานหรือสินทรัพย์รวม

ของสหกรณ์มีการเติบโตจาก	776	ล้านบาท	ในปี	2540	เป็นสินทรัพย์รวมกว่า	20,000	ล้านบาทในสิ้นปีบัญชี	2562	ดังนั้น 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	จึงสนับสนุนเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่และน�ามาปฏิบัติตาม 

เช่น การแก้ไขระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก การพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ การได้รับประกาศ 

ให้เป็นสหกรณ์ท่ีมีการก�ากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

การได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากสหกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

	 นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ได้ยึดมั่นในหลักความระมัดระวังทางบัญชี

และปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามนายทะเบียนสหกรณ์	 ตามหนังสือ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ท่ี	กษ	0404/ว53	ลงวันท่ี	22	มีนาคม	2561	เร่ือง	วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น�าเงินไปลงทุน 

ในสหกรณ์อื่น	 ซึ่งในรอบปีบัญชี	 2561	 สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว	 จ�านวน	 158.3	 ล้านบาท	 ตามประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	ฉบับลงวันท่ี	 21	มกราคม	2562	และในรอบปีบัญชี	 2562	นี้	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางบัญชีเก่ียวกับการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	กรณีการน�าเงินไปถือหุ้นไว้ในชุมนุมสหกรณ์ 

เจตนารมณ์
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ธนกิจไทย	 จ�ากัด	 โดยการตั้งค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด จ�านวน  

50 ล้านบาท	 ตามประกาศสหกรณ์ที่เคยแจ้งไว้ในปีที่ผ่านมาแล้ว	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญช	ี

ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าหากมีความเส่ียงใด ๆ เกิดข้ึน ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิก 

แต่อย่างใด โดยจะได้รับการคุ้มครองทุกบาททุกสตางค์	ทั้งนี้	เนื่องจากสหกรณ์ได้น�าผลเติบโตของก�าไรสหกรณ์ไปป้องกัน

ความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว	เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวคืนจะเป็นผลก�าไรของสหกรณ์ในอนาคต

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จะตระหนักในการยึดมั่นปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์	 แต่สหกรณ์ต้องบริหารงานไม่ให้กระทบถึงผลประโยชน์ท่ีส�าคัญของมวลสมาชิกด้วย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนท่ีสมาชิกคาดหวังว่าจะได้รับในแต่ละปีบัญชี	 ดังนั้น	 ในรอบผลการด�าเนินงานปี	 2562	 

ซ่ึงสหกรณ์จะประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีและก�าหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2563	 หากที่

ประชุมใหญ่อนุมัติ	สหกรณ์ยืนยันท่ีจะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	ดังนี้

ปี
ผลการด�าเนินงาน

เงินปันผล (ต่อปี) เงินเฉลี่ยคืน (ต่อปี)

2562 5.50	% 14	%

	 ส�าหรับในปีต่อ	ๆ 	ไป	การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินงาน

ในปีน้ัน	 ๆ	 ของสหกรณ์	 และปัจจัยภายนอกซึ่งอาจเกิดจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจท�าให ้

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ได้	โดยสหกรณ์จะพยายามอย่างย่ิงยวดที่จะรักษาระดับผลการด�าเนินงานหรือ

ผลก�าไรให้สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อให้มวลสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ขอยืนยันว่า	ในอนาคตหากมีแนวปฏิบัติหรือข้อก�าหนดใดที่ก�าหนดขึ้นภายใต้

พระราชบัญญัติสหกรณ์	เพื่อน�าไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์แล้ว	สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้	จ�ากัด	จะสนับสนุนและเร่งปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยทันที	และสหกรณ์จะยึดมั่นการบริหารงาน 

ภายใต้หลักการ	วิธีการ	และอุดมการณ์สหกรณ์	มุ่งเน้นความเข้มแข็งของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์	รวมทั้งบริหารงาน 

ภายใต้แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์	“เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

	 จึงเรียนมาให้ทราบโดยท่ัวกัน	

	 	 ประกาศ	ณ	วันท่ี	14	มกราคม	พ.ศ.	2563

(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด
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อัตราดอกเบี้ย

ผลการด� เนินงาน
รายการ 31 ธันวาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562 

จ�านวนสมาชิก 13,289																																														 13,277																																											

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,453																																														 19,423																																													

สินทรัพย์รวม 20,884,756,848.40 20,618,128,461.44                           

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 761,277,901.73																																			 200,791,553.80																																		

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3,282,305,523.22																																	 3,282,214,914.43																														

เงินลงทุนระยะสั้น 235,133,800.00																																		 536,909,362.13																																		

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 113,320,690.98																																			 122,697,846.98																																	

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 91,448,928.93																																					 96,576,771.47																																			

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,743,160,070.27																																 6,725,516,968.64																														

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 268,656,904.16																																			 299,416,273.93																																	

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 1,245,563,649.65																																	 1,205,861,576.02																														

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 31,460,513.75																																					 31,678,715.50																																			

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 86,810,839.44																																					 64,410,574.98																																			

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 65,453,225.65																																				 62,752,346.46																																			

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 4,245,976.75																																						 4,331,978.50																																					

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,618,833,284.00																																	 2,676,655,508.00																															

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาระยะสั้น 43,845.21																																										 43,725.69																																								

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	 3,976,849.53																																						 0.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 2,130,939.88																																						 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 70,433,441.34																																					 6,938,509.02																																				

เงินลงทุนระยะยาว 5,193,507,300.00																																	 5,227,404,618.86																															

ลูกหนี้ระยะยาว	–	สุทธิ 994,598.02																																									 996,846.79																																							

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 5,960,344.45																																						 8,081,384.12																																					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 59,847,612.36																																					 64,658,377.04																																			

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08																																									 190,609.08																																							

หนี้สินรวม 12,160,472,256.99 11,956,076,161.25                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,522,000,000.00																																	 2,387,000,000.00																															

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,563,731,937.41                                 6,523,021,417.15                               

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 640,253,334.26																																			 641,585,208.94																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 4,199,897,996.35																																	 4,193,122,016.45																															

						-เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,175,244,004.62																																	 1,152,120,382.34																															

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 312,104,074.25																																		 307,466,572.10																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 232,178,004.71																																			 224,716,124.05																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,054,523.22																																						 4,011,113.27																																					

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 3,003,520,338.87																																	 2,978,992,782.23                               

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 247,593,727.19																																			 243,709,126.86																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,632,796,919.52																																	 2,615,159,859.24																															

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 62,608,518.02																																					 61,777,523.13																																			

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 60,521,174.14																																					 58,346,273.00																																			

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 16,860,949.03																																					 17,816,212.36																																			

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,468,664.68																																					 17,925,289.51																																			

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 34,890,367.00																																					 31,320,460.00																																			

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

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท	1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท	2 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

ทุนของสหกรณ์ 8,724,284,591.41                              8,662,052,300.19                            

ทุนเรือนหุ้น 7,175,950,190.00																																	 7,119,699,330.00																															

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

ทุนสะสม 138,939,807.22																																			 139,311,007.22																																		

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 290,810,692.80																																			 276,415,882.98																																		

ประมาณการก�าไรสุทธิ	(ตามเกณฑ์เงินสด) 486,024,798.29																																			 494,066,976.89																																		

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 939,473,230.19                                852,080,631.75                              

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 587,989,374.35																																			 534,514,836.25																																		

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 112,315,066.57																																			 101,209,837.15																																		

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 223,954,084.20																																			 203,955,994.26																																	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 12,512,279.61																																					 9,793,706.63																																					

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,702,425.46																																						 2,606,257.46																																					

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 453,448,431.90                                354,991,845.77                               

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 323,437,031.64																																		 293,624,862.81																																	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 129,431,421.42																																			 61,366,982.96																																			

หนี้สงสัยจะสูญ 579,978.84																																									 0.00

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 486,024,798.29                                497,088,785.98                               
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ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 2562

อยู่ในระดับ

ดีเลิศ
	 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์	มีนโยบายการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์	 เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	 
ซึ่งได้ก�าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน 
คือ	 ระดับดีเลิศ	 ระดับดีมาก	 ระดับดี	 และไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์
	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่	 2 
ได้ด�าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ	สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด	 จึงท�าให้ได้รับการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์	 อยู ่ในระดับ	 ดีเลิศ	 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้	จ�ากัด	จะด�าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมวล
สมาชิก	 และยังคงรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู ่ใน
ระดับ	ดีเลิศ	ต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ประจ�าปี 25624 ข่าวเด่น

    ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการ
พัฒนาการให้บริการเงินกู้ การรับเงินฝาก  เพ่ือสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งและรวมถึงเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก จึงสรุปออกมาได้ 4 ข่าว ส�คัญดังนี้

1. การปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 เพื่อเพิ่มความมั่นคงกับสมาชิกและสหกรณ์	 ได ้

ก�าหนดการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ	 ให้กู้ได้ไม่เกินเงินฝาก

และหุ้นของตนเอง

2. เอาใจนักออม !! ประกาศระเบียบเงินฝากใหม่
  ออมทรัพย์พิเศษ เปิดได้ 3 บัญชี 

  เปิดบัญชีข้ันต�่า 1,000 บาท และสามารถถอน

ได้เดือนละ 2 ครั้ง

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 สหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 เมื่อคราวการประชุมคร้ังท่ี	 7	 เม่ือวันที ่

26	กรกฎาคม	2562	เห็นชอบก�าหนดระเบียบการรับเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ	พ.ศ.	 2562	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	 28	

สิงหาคม	2562	เป็นต้นไป	โดยระเบียบการรับเงินฝากฉบับใหม่

นี้	มีสาระส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงจากระเบียบเดิมท�าให้	สมาชิก

และสมาชิกสมทบของสหกรณ์	 สามารถฝากเงินออมทรัพย์

พิเศษสรุปได้	ดังนี้
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 2.1 สามารถเปิดบัญชไีด้ถงึ 3 บญัชี จากระเบยีบเดิม 

ที่ก�าหนดให้มีได้เพียงคนละ	 1	 บัญชีเท่านั้น	 ทั้งนี้	 เพ่ือให้

เกิดความคล่องตัวแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 ที่ต้องการ 

ความสะดวกในการจัดสรรเงินออมและแยกดอกเบี้ยเป็น

บัญชีต่าง ๆ	ได้	ตามวัตถุประสงค์ของการออม

 2.2 เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 1,000 บาท จาก

ระเบียบเดิมที่ก�าหนดให้ต้องเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า	2,000	บาท	

ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและสมาชิกสมทบเปิดบัญช ี

ได้ง่ายขึ้น

 2.3 สามารถถอนหรือโอนได ้เดือนละ 2 ครั้ง 

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอน	จากระเบียบเดิมก�าหนดให้ถอน 

ได้เพียงเดือนละ	 1	 ครั้ง	 ส�าหรับค่าธรรมเนียมในการถอน 

ยังเท่าเดิม	 คือ	หากถอนหรือโอนเกินกว่าที่ก�าหนด คิด

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจ�านวนเงินที่ถอนหรือโอน  

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท

 2.4 สามารถเปิดบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่าน Application ได้	โดยขณะนี้สหกรณ์อยู่ในระหว่างการ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งจะเปิดให้บริการได้

ประมาณปลายปี	 2563	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามโครงการ	Forest 

CO-OP Digital 2020

	 ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีสนใจ	 สามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้ที	่

www.025798899.com	ข้อ	7.3 ค�าขอเปิดบัญชีออมทรัพย์

พิเศษ	ส่งค�าขอเปิดบัญชีถึงสหกรณ์พร้อมโอนเงินเปิดบัญชี

ได้ที่ส�านักงานสหกรณ์	 หรือผ่านธนาคารโดยใช้แบบฟอร์ม

ใบ	 Payment	 ตามที่สหกรณ์ก�าหนดทางธนาคารกรุงไทย	 

ไทยพาณิชย์	ธนชาติ	และทหารไทย	หรือผ่าน	APP	KRUNG 

THAI	NEXT	หรือ	SCB	EASY	หรือ	TMB	TOUCH	หรือฝาก

โดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ

มีอยู ่กับสหกรณ์	 ภายหลังจากท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ได้เปิดบัญชีแล้ว	สามารถฝากเงินเพิ่มเมื่อใดก็ได้ผ่านช่องทาง

ดังกล่าวข้างต้น

	 ส�าหรับอัตราดอกเบี้ย	 ปัจจุบัน	3.00 % ต่อปี	จ่าย

ดอกเบี้ยทุกวันท่ี	31	มี.ค.	30	มิ.ย.		30	ก.ย.		และ	31	ธ.ค.	หาก

ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน

	 หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม	 สามารถติดต่อ

มายังสหกรณ์ได้ที่	Line	:	 @forestcoop	Facebook	:	

forestcooppage	E-mail	:	 forestcoop@gmail.com 

โทรศัพท์	:	02	5797070

3. ระเบียบเงินกู้ใหม่ ไม่ให้มีภาระหนี้เกิน 70% ของ
รายได้ เริ่มใช้ 2 ก.ย. 2562 อายุไม่เกิน 50 ปี  
มีสิทธิ์กู้เพิ่ม เกินกว่านี้อาจกู้เพิ่มได้น้อยหรือไม่ได้ 
ระวัง!! กู้เต็ม 70% แล้ว ฉ.ไม่ได้
	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 สอ.ปม.	 เ ม่ือคราว 

การประชุมครั้งที่	7	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2562	เห็นชอบ

ก�าหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์	 พ.ศ.	 2562	

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	 2	 กันยายน	 2562	 เป็นต้นไป	 

โดยระเบียบการให้เงินกู ้แก ่สมาชิกฉบับใหม่	 ได้ยกเลิก 

หลักเกณฑ์การก�าหนดวงเงนิกูต้ามระดบัขัน้เงนิเดอืน และเงนิได้ 

รายเดือนคงเหลือ	 ตามจ�านวนวงเงินกู้มาใช้หลักเกณฑ์ใหม่	

คือ	 ก�าหนดสิทธิ์กู ้ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้	 (Debt	

Service	 Ratio)	 ต้องไม่เกิน	 70%	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

ร่างกฎกระทรวง	 เรื่อง	 การให้เงินกู ้และการให้สินเชื่อของ

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 พ.ศ.	 2562	 

ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ	 พ.ร.บ.	 สหกรณ์ฉบับใหม่	 

โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ	์
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	 อย่างไรก็ตาม	 ระเบียบเงินกู้ฉบับใหม่นี้ มิได้ท�าให้

สมาชิก สอ.ปม. มีสิทธิ์กู ้เงินลดลงกว่าระเบียบเงินกู้เดิม 

แต่อย่างใด	 ทั้งนี้สมาชิกโดยส่วนใหญ่อาจได้รับเงินกู้เพิ่มขึ้น

แต่สมาชิกบางส่วนมิได้รับเงินกู ้เพิ่มข้ึนไปมากกว่าระเบียบ

เงินกู้เดิม	 โดยขึ้นอยู่กับอายุคงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ	

สรุปได้ดังน้ี

 3.1 อายุไม่เกิน 50 ปี ส่วนใหญ่กู้เพ่ิมได้	สมาชิกที่

อายุไม่เกิน	50	ปี	หากยื่นค�าขอกู้ตั้งแต่วันท่ี	2	กันยายน	2562	

เป็นต้นมา	มีแนวโน้มว่าสมาชิกส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	90	จะได ้

รับวงเงินกู้เพิ่มขึ้นกว่าระเบียบเดิม	 ยกเว้นสมาชิกที่มีสินเชื่อ

เงินกู ้วนาเคหะซึ่งต้องผ่อนช�าระเป็นรายเดือนในอัตราสูง

อยู่แล้ว	 หรือในสลิปเงินเดือนปรากฏรายการหักหนี้ของทาง

ราชการและหน้ีจากธนาคาร

 3.2 อายุมากกว่า 50 ปี อาจกู้เพ่ิมได้น้อยหรือกู้เพิ่ม

ไม่ได้ ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุมากกว่า	 50	ปี	 บางท่านที่มีทุน

เรือนหุ้นเกินกว่าร้อยละ	20	ของวงเงินกู้	อาจได้รับเงินกู้เพิ่ม

ก็ได้	แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับรายการที่ปรากฏในสลิปเงินเดือนด้วย	

อย่างไรก็ตาม	สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่อาจ

ไม่ได้รับเงินกู้เพิ่ม ทั้งนี้	เนื่องจากระยะเวลาก่อนเกษียณอายุ

ราชการเหลือน้อยกว่า	12	ปี	(จ�านวนงวดการผ่อนช�าระเงินกู้

สูงสุดคือ	144	งวด)	ท�าให้งวดช�าระสั้นลง	การผ่อนช�าระเงิน

กู้ต่อเดือนสูงขึ้น	มีผลให้เกิน	70%		ของเงินได้รายเดือน

 3.3 ข้อควรระวังหากกู ้เต็ม 70% ไปแล้วจะกู ้

ฉุกเฉินไม่ได้	อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับสมาชิกท่ีได้รับวงเงินกู้เพิ่ม

ขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกู้เงินกู้สามัญ	 แต่หากท่านใช้

สิทธ์ิกู้สามัญเพื่อให้ได้รับวงเงินกู้มากท่ีสุด	 โดยผ่อนช�าระเต็ม	

70%	 แล้ว	 จะท�าให้ท่านไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้อีก	 หากท่าน

ต้องการเก็บวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถกู้ฉุกเฉินได้ตลอด

เวลา	ควรเหลือวงเงินผ่อนช�าระไว้บ้าง	เช่น	กู้สามัญผ่อนช�าระ

เพียง	60-65%	ของรายได้	ทั้งนี้	ท่านควรบริหารการเงินอย่าง

ระมัดระวังและให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและความ

จ�าเป็นของท่าน	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าท่านจะกู้โดยผ่อนช�าระ

เต็ม	70%	ไปแล้วท่านอาจกลับมากู้ฉุกเฉินได้อีก	หากท่านได้

รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปี	โปรดส่งสลิปเงินเดือนใหม่

มาที่สหกรณ์เพื่อยืนยันการปรับเงินเดือนด้วย

	 หากท่านต ้องการทราบสิทธิ์การกู ้ของท ่านโดย

ละเอียดว่า	สามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่อย่างไร	 โปรดส่งสลิปเงิน

เดือนมายังสหกรณ์	 ทางช่องทาง	 ดังนี้	 Fax	 :	 025799774, 

025797356	Line	:@forestcoop		E-mail:	forestcoop@

gmail.com	หรือทางไปรษณีย์	 :	 ตู้ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	

กรุงเทพ	ฯ	10900	โทรศัพท์	:	025797070

4. เปิดให้บริการแล้ว เงินกู้สามัญดิจิทัล ส�าหรับ
สมาชิกเปิดให้กู ้ผ่านเคาน์เตอร์ หรือส่งค�าขอกู ้
ทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราวจนกว่า Mobile 
Application จะแล้วเสร็จ
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 เงนิกูส้ามญัดจิิทลั เป็นหนึง่ในบรกิารใหม่ของสหกรณ์	

ผ่านแพลตฟอร์มในระบบดิจิทัล	ตามโครงการ	“Forest	CO-

OP	 Digital	 2020”	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ที่ต้องการจะกู้เงินสามัญ	 โดยที่สามารถยื่นค�าขอกู้เพียงครั้ง

เดียว	จากน้ันจะสามารถกู้ผ่านระบบ	Mobile	Application	

ของสหกรณ์ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	 และอนุมัติเงินกู้ภายใน	 30	

วินาที	 ซึ่งลดความยุ ่งยากในการเตรียมเอกสารแบบการกู ้

สามัญทั่วไปและการหาบุคคลค�้าประกัน	 เนื่องจากเป็นการกู้

โดยใช้ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกเป็นหลักประกัน	ให้กู้ได้ไม่เกิน 

50% ของมูลค่าหุ ้นท่ีสมาชิกมีอยู ่กับสหกรณ์	จ่ายจริงไม่

เกิน 30,000 บาทต่อเดือน	โดยสามารถ กู้สามัญดิจิทัลสะสม

สูงสุดได้ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนช�าระสูงสุด 144 งวด

(จ�านวนงวดต้องไม่เกินอายุราชการคงเหลือ)	 	อัตราดอกเบี้ย 

6.10% ต่อปี ทั้งนี้ จ�านวนเงินให้กู ้เม่ือรวมจ�านวนเงินกู ้

สามัญทุกประเภทแล้วต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องมี

สัดส่วนของจ�านวนเงินช�าระหนี้รายเดือนไม่เกิน 70% ของ

เงินได้รายเดือนของสมาชิก	ตลอดอายุสัญญา

 เงินกู ้สามัญดิจิทัล	ยังเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ

ช่วยบรรเทาทุกข์ของสมาชิก	 ท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินแต่

ไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้	 เนื่องจากการกู้ฉุกเฉินเป็นเงินกู้ที่ผ่อน

ช�าระในระยะสั้นเพียง	 12	 งวดเดือน	 จึงท�าให้สมาชิกต้อง

รับภาระการผ่อนช�าระหน้ีเกิน	 70%	 ตามที่ระเบียบสหกรณ์

ได้ก�าหนดไว้	แต่ให้สมาชิกสามารถมากู้สามัญดิจิทัลแทน

ได้	เพราะเงินกู ้สามัญดิจิทัลน�าไปหักกลบเงินกู ้ฉุกเฉินและ

ขยายงวดผ่อนช�าระได้ยาวถึง	 144	 งวด	ซ่ึงจะลดจ�านวนเงิน

ในการผ่อนช�าระต่อเดือนให้น้อยลงได้อีกด้วย

	 หากท่านสมาชิกต้องการทราบสิทธิ์การกู ้สามัญ

ดิจิทัลของท่านโดยละเอียด	 ว่าสามารถกู ้ เพิ่มได้หรือไม	่

โปรดส ่งสลิปเงินเดือนมายังสหกรณ ์ทางช ่องทางดังนี ้

Fax	:	02	579	9774,	02	579	7356	Line	:	@forestcoop	

E-mail	:	forestcoop@gmail.com	ไปรษณีย์	:	ตู้	ปณ.169	

ปณศ.จตุจักร	กรุงเทพ	10900	โทร	:	02	579	7070

 ทั้ง น้ี การให ้เ งินกู ้สามัญดิจิทัลผ ่าน Mobile 

Application ตามโครงการ “Forest CO-OP Digital 

2020” ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ปลาย

เดือนมีนาคม 2563 ขณะนี้ สหกรณ์ฯ อยู่ในระหว่างการ

พัฒนาและทดสอบระบบ แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือท่าน

สมาชิกที่มีความจ�าเป็น และมีความความเดือดร้อน สหกรณ์

จึงเปิดให้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ 

หรือส่งทางไปรษณีย์ เป็นการช่ัวคราว โดยสามารถยื่น

ค�าขอกู้ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนกว่า Mobile 

Application จะแล้วเสร็จ



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เปิดบัญชีผ่าน Line สหกรณ์ได้แล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กทม.	10900

www.025798899.com	โทร	0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่	บริษัท	สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง	จ�ากัด	โทร.	0	2903	8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

	 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 พ.ศ.	 2562	 ข้อ	 4	 (2)	

ก�าหนดว่า	ผู้ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถด�าเนินการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ด�าเนินการตามท่ี

สหกรณ์ก�าหนด	แล้วส่งตัวอย่างลายมือช่ือให้สหกรณ์ภายหลัง	ดังนั้น	สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ	สามารถส่งค�าขอเปิดบัญชี

ออมทรัพย์พิเศษ	ผ่านช่องทาง	Line	Official	ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ID	Line:	@forestcoop	

เอกสารขอเปิดบัญชี

	 1.	 แบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ	สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค�าขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ	ได้ท่ี	www.025798899.com	หัวข้อที่	7.3	

	 2.	 ส�าเนาบัตรประชาชน	พร้อมเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้อง	

	 3.	 ส�าเนาใบแจ้งการรับช�าระเงิน	(ใบ	Payment)	ที่มีตราประทับจากธนาคาร	

หรือส�าเนาสลิปการโอนเงินผ่าน	APP	โดยเปิดบัญชีข้ันต�่า	1,000	บาท

วิธีการโอนเงิน

	 การโอนเงินเพื่อเปิดบัญชี	สามารถท�าได้หลายช่องทาง	ดังน้ี

	 1.	 โอนผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน	 (Payment)	

ดาวน ์ โหลดแบบฟอร ์มใบแจ ้ งการ รับช�าระเ งิน	 (Payment) 	 ได ้ที	่

www.025798899.com	หัวข้อท่ี	7.1	วัตถุประสงค์การโอน	202

	 2.	 โอนเงินผ่าน	APP	ของธนาคารไทยพาณิชย์	 SCB	 EASY	APP	

ของธนาคารกรุงไทย	KRUNGTHAI	NEXT	APP	ของธนาคารทหารไทย	TMB	

TOUCH	วัตถุประสงค์การโอน	202

ส�าหรับสมาชิกที่ส่งเอกสารขอเปิดบัญชีผ่าน Line ให้ส่งเอกสารฉบับจริง ถึงสหกรณ์ด้วยตนเอง

หรือทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900


