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ทรงพระเจริญ

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรั ช กาลที่ 9 และได้ รั บ การถวาย
พระนามจากสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า
กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์ ว่ า สมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทาน
ค�ำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิง
ผูป้ ระเสริฐ และมีพระนามทีข่ า้ ราชบริพาร
เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย

ส า ร บั ญ

ด้านการศึ กษา
พระองค์ทรงเริม่ เข้ารับการศึกษา
ระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ภายใน
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุ สิ ต เมื่ อ พ.ศ. 2501 จนถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายใน พ.ศ. 2515
ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในแผนกศิ ล ปะด้ ว ยคะแนนสู ง สุ ด ของ
ประเทศ จากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรง
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ
จนกระทั่ ง พ.ศ. 2520 พระองค์ ท รง
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ได้ รั บ ปริ ญ ญาอั ก ษร
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาประวั ติ ศ าสตร์
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 3.98
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2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
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สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาธิบาล
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26 ก.พ. ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ
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สอ.ปม. รับฟังการแนะนำ� เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
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ผลการดำ�เนินงาน
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร ?
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงบ�ำเพ็ญพระองค์ให้
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ช าติ บ ้ า นเมื อ ง โดย
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่เสมอ และ
ทรงช่ ว ยเหลื อ กิ จ การโครงการตาม
พระราชด�ำริทุกโครงการ พร้อมทรงรับ
พระบรมราโชบายมาทรงด� ำ เนิ น การ
สนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ในด้านต่าง ๆ

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

ด้านพระราชกรณียกิจ
นอกจากพระราชกรณี ย กิ จ
หลากสาขา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถ
ทางด้ า นอั ก ษรศาสตร์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
พระองค์ทรงประพันธ์และแปลหนังสือ
มากมาย รวมทั้งหนังสือส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน โดยทรงใช้พระนามแฝงหลายชือ่
อาทิ แว่นแก้ว ที่ทรงใช้เมื่อ พ.ศ. 2521
ในหนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ ส� ำ หรั บ เด็ ก
ได้แก่ แก้วจอมซน แก้วจอมแก่น และ
ขบวนการนกกางเขน

การสถาปนาพระอิสริยยศ

สยามบรมราชกุมารี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้นให้ทรงรับ
พระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น) พร้อมทั้งเฉลิมพระนาม
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520
คณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็นชอบก�ำหนดให้
วั น ที่ 2 เมษายนของทุ ก ปี ซึ่ ง ตรงกั บ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
วันหนังสือเด็กแห่งชาติตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ โดยใน พ.ศ. 2548
นับเป็นปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมายุ
50 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็น
สมควรน้ อ มเกล้ า ฯ ถวายพระเกี ย รติ
เพื่อร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
ส่งเสริมการอ่าน และทรงประพันธ์บท
พระราชนิพนธ์ส�ำหรับเด็กและเยาวชน
มาแต่ครั้งทรงพระเยาว์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
ให้เฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร มหาวชิ ร าลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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คณะท�ำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการแนะน�ำ ส่งเสริม
และประเมินสหกรณ์

ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ มี ทุ น
ด�ำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึน้ ไป เข้าร่วม
โครงการสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการ ด้วยการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด
และด� ำ เนิ น งานโดยยึ ด หลั ก ความเป็ น สหกรณ์
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบ
สนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอ�ำนาจ หลัก
นิติธรรม และหลักความเสมอภาค ซึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ในปี 2560 เป็นปีแรกในการประเมิน
สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าล กรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์จึงได้ก�ำหนดให้ปฏิบัติและประเมินเพียง
4 หลักก่อน ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม
ซึ่งส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
ผลการประเมินปรากฏว่าสหกรณ์ ได้คะแนนจาก
การตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก อยู่ในระดับสหกรณ์
สีขาว ซึง่ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางธรรมาภิบาล
เป็นองค์กรทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2561
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
ได้เชิญสหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินสหกรณ์สขี าว ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดขึน้ มาใหม่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิม
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เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อม
คณะท� ำ งานตรวจประเมิ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาล ได้เข้าประเมินสหกรณ์สขี าวอีก 5 หลัก
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลัก
การตอบสนอง หลักการมอบอ�ำนาจ และหลัก
ความเสมอภาค
ต่อมาเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2562 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เชิญ
สหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อ
ให้ ส หกรณ์ น� ำ หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ เสนอแนะไป
ปรับปรุงการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้น�ำคณะท�ำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล
ระดับจังหวัด คณะท�ำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล
ระดั บ จั ง หวั ด และคณะท� ำ งานตรวจประเมิ น
ธรรมาภิบาลระดับกรม ได้ท�ำการตรวจประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลักของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ออกประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประกาศ
เชิดชูเกียรติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด เป็นสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล ตามที่
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์มีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญเพื่อให้สหกรณ์
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม
ภายในที่ดี ด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุรินทร์
วทัญญู ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 2 ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ม อบ
เกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ “สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาล” แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด โดยนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบตั ร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
จังหวัด เข้าตรวจประเมินกิจกรรมสหกรณ์สีขาว
ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล ประจ� ำ ปี 2562 เนื่ อ งจาก
กิ จ กรรมสหกรณ์ สี ข าวด้ ว ยธรรมาภิ บ าลเป็ น
กิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการส่งเสริม
ให้สหกรณ์ด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับ
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาลประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบ
สนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอ�ำนาจ หลัก
นิ ติ ธ รรม และหลั ก ความเสมอภาค หลั ง จาก
คณะกรรมการตรวจประเมิ น ฯ ตรวจประเมิ น
เรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลผลการตรวจประเมินให้
คณะกรรมการระดับกรมพิจารณาต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง..สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จะด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
และยั ง คงรั ก ษาความเป็ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาลต่อไป

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ ่ ม วันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ปม. เดินหน้าท�ำความสะอาดส�ำนักงาน
เพิ่ มความมั่นใจ เพื่ อความปลอดภัยของสมาชิก
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด เห็นว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มากขึ้น และถึงแม้ว่า ในบริเวณกรมป่าไม้
จะยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เพื่อ
สร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการและลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น สหกรณ์จึงได้มีการท�ำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคาร
ด้วยการน�ำน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดภายในส�ำนักงานสหกรณ์ ทั้งห้องบริการ
สมาชิก ห้องโถงสันทนาการ ชั้น 1 ห้องส�ำนักงานสหกรณ์ ชั้น 2 และ
ชั้น 3 ห้องประชุมสหกรณ์ ห้องน�้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์
และภายลิฟต์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรภายในสหกรณ์
ร่วมท�ำความสะอาด นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการเจลล้างมือประจ�ำตาม
จุดต่างๆ เช่น บริเวณมุมกาแฟ เคาน์เตอร์บริการ รวมถึงภายในลิฟท์
สหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกผู้มาติดต่อสหกรณ์ไว้ด้วย
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สอ.ปม. รับฟังการแนะน�ำเกี่ยวกับ

กฏหมาย ปปง.

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เข้ามาแนะน�ำเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม
กฏหมาย ปปง. ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการท�ำธุรกรรม (สหกรณ์) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
และนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ สอ.ปม
ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จากส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ต.ท เทวิล ชาญกล้า หัวหน้าคณะพนักงานเจ้า
หน้าที่ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าว
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเข้ า มาแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นางสาวอัญชนา ชุตินธรารักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้บรรยายให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วม
เข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
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ผลการ
ดำ�เนินงาน

รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้อื่น
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
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
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไรสุทธิ (รอการจัดสรร)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด)
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

29 กุมภาพันธ์ 2563 31 มกราคม 2563
13,263
13,277
19,453
19,454
20,235,007,537.32 20,156,529,041.66
235,384,262.68
305,404,018.49
3,082,836,791.70 3,146,211,746.31
6,100,065,500.00 5,452,235,897.41
8,089,084,322.29 8,113,454,223.88
521,151,248.05
532,741,921.62
2,098,188,836.00 2,488,011,060.00
3,571,024.67
8,661,685.89
5,960,344.45
5,960,344.45
59,847,612.36
59,847,612.36
38,917,595.12
44,000,531.25
11,807,470,365.76 11,313,699,879.89
1,962,000,000.00 1,667,000,000.00
6,695,318,490.03 6,546,913,600.98
725,564,605.05
615,624,080.66
4,271,699,824.01 4,241,740,817.55
1,188,656,184.22 1,183,286,613.01
267,351,314.91
268,021,459.56
237,903,038.50
234,183,106.98
4,143,523.34
4,057,523.22
3,073,679,431.83 3,024,771,318.09
264,565,690.39
240,695,029.08
2,690,450,770.36 2,655,502,353.73
56,065,348.13
66,831,401.06
62,597,622.95
61,742,534.22
14,430,467.27
14,396,624.22
27,151,609.63
25,727,969.60
34,890,367.00
34,890,367.00
8,427,537,171.56 8,842,829,161.77
7,297,792,330.00 7,235,446,030.00
681,179,234.54
632,559,103.10
123,774,549.22
138,482,665.22
0.00
486,024,798.29
257,348,023.20
314,405,490.21
67,443,034.60
35,911,074.95
154,130,406.23
80,156,181.55
78,907,792.65
41}510}627.20
3,742,372.27
1,997,569.25
20,524,143.97
10,807,034.09
49,290,419.71
25,712,075.63
1,665,677.63
128,875.38

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

68,856,287.83
54,343,515.53
14,512,772.30
85,274,118.40

33,749,307.44
27,600,703.97
6,148,603.47
46,406,874.11

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
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 (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
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
4.50
5.90
5.55
5.80
4.95
4.95
6.00
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร?
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ
ว่ า คื อ อะไร? และอย่ า คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว หนั ง สื อ ตั้ ง ผู ้ รั บ โอน
ประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือ
ที่ก�ำหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง
ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
หากสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย
ไม่คาดคิด เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่าน
ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่ทายาท หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนาเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม
ทดแทน (หลังจากหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์แล้ว) และเงินสวัสดิการที่
จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ระบุไว้
ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ทั้งนี้ผู้รับโอนประโยชน์สามารถ
ระบุได้ตั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนก็ได้ การท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ มีความส�ำคัญมาก ฉะนั้น หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ท�ำหนังสือ
ฉบับนี้ หรือได้ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว แต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ โปรดท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยระบุวันที่ให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 1.5 แล้วส่งเอกสารมาที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม.10900
หมายเหตุ
1. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือ
ชื่อก�ำกับทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบหรือหมึกขาวบนเอกสาร)
2. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จ�ำนวน 2 คน และพยาน
ต้องไม่ใช่ผู้รับโอนประโยชน์
3. เขียนตัวบรรจง ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
4. กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5. ในการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ ต้องตัง้ ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่
Application Forest CO-OP 4.0

