FORESTCOOP ฉบับที่ 269 เดือนตุลาคม 2565

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกประสบภัย
ช่วยเหลือบ้านเรือนสมาชิกผู้ประสบภัย

ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ

เกษียณเปี่ยมสุข...ออมเงิน เพิ่มรายได้

บริหารเงินง่าย ๆ

หลังเกษียณ

ในเดื อ นกั น ยายนของทุ ก ปี เ ป็ น เดื อ นแห่ ง การเกษี ย ณอายุ
ราชการ เป็ น เดื อ นสุ ด ท้ ายของปีงบประมาณ ส�ำหรับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำทีม่ อี ายุครบ 60 ปี และเป็นเดือนสุดท้ายในการปฏิบตั งิ าน
ก่อนจะเริ่มต้นชีวติ ในวัยเกษียณ สมาชิกหลายท่านคงเป็นกังวลไม่น้อย
ว่าหลังจากที่เกษียณไปแล้วจะบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างไร
ด้วยเงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จรายเดือนทีไ่ ด้รบั น้อยกว่าตอนทีร่ บั ราชการ
หรือบางท่านรับบ�ำเหน็จเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว
สหกรณ์จึงมีแนวทางให้สมาชิกบริหารจัดการเงินของท่าน
เพื่อให้มีเงินเหลือพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยที่ไม่ต้องรับภาระในการ
ส่งกับสหกรณ์มากเกินไป อีกทั้งมีแนวทางบริหารการเงินของท่าน
เพื่อให้เกิดผลงอกเงยออกดอกออกผล

ลดภาระค่าใช้จ่าย

การลดภาระค่าใช้จ่าย สมาชิกสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย
การ Refinance หนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์
ปรับสัญญาเป็นกู้หุ้น
เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังคงมีหนี้กับสหกรณ์
อยู ่ ไ ม่ เ กิ น 90% ของทุ น เรื อ นหุ ้ น สามารถปรั บ สั ญ ญาเป็ น กู ้ หุ ้ น
โดยใช้หุ้นค�้ำประกันเพื่อขยายเวลาการผ่อนช�ำระ เพราะสามารถผ่อน
ได้ถงึ 360 งวด ท�ำให้ลดภาระการผ่อนช�ำระหนีร้ ายเดือนจากเดิมลงได้
นอกจากลดภาระหนี้ต่อเดือนแล้ว สมาชิกยังสามารถลดหรืองดส่ง
ค่าหุน้ รายเดือนลงได้อกี ด้วย อ่านรายละเอียดการลดหรืองดส่งค่าหุน้
รายเดือนได้ที่ www.025798899.com
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การเพิ่มรายได้ เงินที่สมาชิกได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น เงิ น จาก กบข. กสจ. เงิ น บ� ำ เหน็ จ ด� ำ รงชี พ เงินบ�ำนาญ
เป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ สมาชิกเกษียณ
สามารถน�ำเงินที่ได้รับไปท�ำให้งอกเงยและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยการ
น�ำมาฝากกับสหกรณ์ เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต�่ำ
และได้รับผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง
บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
เป็นบัญชีที่เปิดขึ้นส�ำหรับสมาชิกเกษียณ สมาชิกสามารถน�ำเงิน
ที่ได้รับจากการเกษียณมาฝากกับสหกรณ์ได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากถึง 3.00% ต่อปี สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ทุกวันที่ 30 มิถนุ ายน และ
31 ธันวาคม สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข
ได้ที่ www.025798899.com
จะเห็นได้ว่าสมาชิกได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสูง เงิน
ฝากคงอยู่ ดอกเบีย้ งอกเงย สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการสามารถเปิดบัญชี
ออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุขได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป เพียงแค่กรอก
แบบฟอร์มค�ำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ส หกรณ์ ใ นหั ว ข้ อ 7.5 พร้ อ มแนบส� ำ เนา
บัตรประชาชน และส�ำเนาหนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
การบริหารจัดการ การวางแผนการเงินในวัยเกษียณเป็นสิ่งส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว หากสมาชิกมีรายรับจากเงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ
เพียงทางเดียว การลดรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย และ
การน�ำเงินที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการมาฝากกับสหกรณ์ก็จะได้รับ
ดอกเบี้ยจากการออมทรัพย์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท�ำให้
สมาชิกเกษียณบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

บริหารเงินง่าย ๆ หลังเกษียณ
สอ.ปม. ร่วมใจสู้ภัยน้ำ�ท่วม
มอบสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
ประมวลภาพความสนุก ทริปตะลุยชลบุรีกับ
สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำ�ปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำ�แบบประเมินความพึงพอใจ
รอบที่ 1
ผลการดำ�เนินงาน
สอ. ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
เยี่ยมชมงาน วันพุธที่ 5 ต.ค. 65

2 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางณภัทร อินสกุล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

สอ.ปม.ร่วมใจสู้ภัยน�้ำท่วม

มอบสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราได้เจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจาก
ฝนตกหนักต่อเนื่อง เนื่องจากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมต่าง ๆ ที่พาดผ่านเข้ามาทุกภาคในประเทศไทย
ทำ�ให้ในปัจจุบันมีปริมาณน�้ำในประเทศเพิ่มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งแม่น�้ำหลักทุกสาย เขื่อนเก็บน�้ำ และ
อ่างเก็บน�้ำต่าง ๆ ทำ�ให้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของสมาชิกหลายครัวเรือน
จากสถานการณ์ทย
ี่ งั น่าเป็นกังวลอยูน
่ ี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ขอเป็นกำ�ลังใจ และ ร่วมช่วยเหลือ
สมาชิกที่ประสบภัยครั้งนี้ ด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
รายละเอียดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย มีดังนี้

ประสบภัย หมายถึง ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่ทอี่ ยูอ่ าศัยของสมาชิก อันเนือ่ งมาจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ธรณีพบิ ตั ภิ ยั เป็นต้น
และให้หมายรวมถึงอุบัติภัยอื่น ๆ ที่เกิดแก่ที่อยู่อาศัยด้วย ความเสียหายที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ หมายถึง ความเสียหายต่อบ้าน
ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกบ้าน
หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

• ผูม้ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั สวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นบั ตัง้ แต่วนั แรกเข้าเป็นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย
• สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบนี้ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง
• ยื่นขอรับสวัสดิการภายในก�ำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการประสบภัย หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์
จำ�นวนเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยให้จ่าย ดังนี้

ทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายทัง้ หมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จา่ ยตามทีเ่ สียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ
1. กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
จ่าย 40,000 บาท
2. กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 30,000 บาท
3. กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 10,000 บาท
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน ให้จา่ ยตามทีเ่ สียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ
1. กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
จ่าย
4,000 บาท
2. กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย
3,000 บาท
3. กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย
1,000 บาท
กรณีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักของทางราชการ ไม่ว่าจะมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านหรือไม่ก็ตาม ให้จ่ายเฉพาะทรัพย์สินที่เสียหายซึ่งอยู่ในที่อยู่อาศัยและเป็น
กรรมสิทธิข์ องสมาชิกผูน้ นั้ ตามมูลค่าทีเ่ สียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 3,000 บาท
ให้มีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าสมาชิกผู้นั้นได้อยู่อาศัยและทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหายจริง
เอกสารประกอบ

1. ใบค�ำขอรับสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 4.9
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่ ส�ำหรับผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะต้องมี
พยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวจริง
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของสมาชิก
4. รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
5. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่เสียหายและปรากฏเลขที่บ้าน
6. รูปถ่ายรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตามรายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ประมวลภาพความสนุก
ทริปตะลุยชลบุรีกับสายใยสหกรณ์
ไม่เกษียณ ประจ�ำปี 2565
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เที่ยวเต็มอิม่ กินหรูอยู ่สบาย มาร่วมสนุกกันได้ ฟรี ทุกค่าใช้ จ่ายส�ำหรับ
สมาชิกเกษียณที่ไม่เคยร่วมโครงการ โทรเลย สายด่วน 065-687-4801 หรือ
สอบถามเพิม่ เติมที่ LINE สหกรณ์ @forestcoop

ส�ำหรับสมาชิกที่เกษียณและยังไม่เคยร่วมโครงการ สายใย..ที่ไม่เกษียณ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมาชิกทั่วไปและผู้ติดตามสมาชิกเกษียณ ร่วมโครงการได้ ช�ำระเงินเต็มจ�ำนวน 6,200 บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลา
วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ และนายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้
เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ร่วมท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 1

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ “แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจ�ำปี
2565 โดยสหกรณ์ได้ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการในด้านต่าง ๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถทำ�
แบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่าง ๆ
การจับรางวัลผู้โชคดี จะท�ำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัลรอบที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2565 และรอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2566 (สหกรณ์
ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

ประกาศผลการจับรางวัลรอบที่ 1 ประจำ�เดือนตุลาคม 2565
รางวัลผู้ทำ�แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผ้าขนหนูอุ่นไอรัก
เลขที่สมาชิก5415
เลขที่สมาชิก506237
เลขที่สมาชิก18541
เลขที่สมาชิก19942
เลขที่สมาชิก4711
เลขที่สมาชิก506139
เลขที่สมาชิก18659
เลขที่สมาชิก7880
เลขที่สมาชิก17233
เลขที่สมาชิก526740

จ�ำนวน 10 รางวัล
สุพิชชา
ศศินภา
ศุภลักษณ์
วีรพล
สกุณา
นัทธมน
ศรายุทธ
รณกฤต
มานพ
ณัฐพร

เชื้อเอี่ยม
รัตนยอดกฤษ
ประจันทร์
พราหมณ์แก้ว
วิสุทธิรัตนกุล
นุชบางเดื่อ
บุญขัน
สดเอี่ยมกฤษดา
ผู้พัฒน์
แก้วภิรมย์

รางวัลผู้ทำ�แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการรับบริการในด้านต่าง ๆ
กระบอกน�้ำออมทรัพย์
1. เลขที่สมาชิก15086
2. เลขที่สมาชิก19745
3. เลขที่สมาชิก505069
4. เลขที่สมาชิก1599
5. เลขที่สมาชิก14730
6. เลขที่สมาชิก16753
7. เลขที่สมาชิก15701
8. เลขที่สมาชิก12553
9. เลขที่สมาชิก18409
10. เลขที่สมาชิก513781
11. เลขที่สมาชิก517999
12. เลขที่สมาชิก17903
13. เลขที่สมาชิก20314

จ�ำนวน 20 รางวัล
ทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์
ฐิติชญาน์ ภาษี
ประมวล ค�ำพา
กิตติมศักดิ์ สุภาวณิชย์
สิรยา รัตตนวิเชียร
แสงเดือน สิงห์ทองค�ำ
สุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน์
อนิรุทธ์ คงค�ำ
นงลักษณ์ รักบ�ำเหน็จ
อภิสิทธิ์ วิทยาโสภานนท์
จิตศนัย เนียมกลัด
กรรณิการ์ นพรัตน์
เสาวณีย์ นวลวัฒน์

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เลขที่สมาชิก17838
เลขที่สมาชิก503637
เลขที่สมาชิก1202
เลขที่สมาชิก971		
เลขที่สมาชิก525556
เลขที่สมาชิก10178
เลขที่สมาชิก520296

สุธรรม จันนุ้ย
บุษรา กองจินดา
วราภรณ์ ศิริประเสริฐ
ฐนิฎกานต์ โอมาก
ปรีดา วรรณญาติ
กิตติ
ถิ่นจอมธ์
สมจิตร เชษฐสิงห์

กล่องถนอมอาหาร จ�ำนวน 10 รางวัล
1. เลขที่สมาชิก524189
มัทณี
อ้ายดวง
2. เลขที่สมาชิก21192
ชนากานต์ แก้วรัตน์
3. เลขที่สมาชิก5337
ปราณี ลีละวัฒนากูล
4. เลขที่สมาชิก523492
สไบแพร สุขเมือง
5. เลขที่สมาชิก20820
มาเรียม หากิจ
6. เลขที่สมาชิก513815
ปวีณา บุญกระพือ
7. เลขที่สมาชิก18390
ธนิดา สุราราษฎร์
8. เลขที่สมาชิก14879
สมชาย ภิญโญชูโต
9. เลขที่สมาชิก18255
นรินทร์ เทศสร
10. เลขที่สมาชิก521446
ภิญญามาศ เงินนาม
เครื่องปั่นน�้ำผลไม้ จ�ำนวน 15 รางวัล
1. เลขที่สมาชิก16713
สุมน
อภินันทนพงศ์
2. เลขที่สมาชิก522283
อนุรักษ์ ก�ำเนิดว�้ำ
3. เลขที่สมาชิก524226
ชลธี
เลื่อนวงษา
4. เลขที่สมาชิก14355
รัติกาล ล่องสุวรรณ
5. เลขที่สมาชิก19695
พัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์
6. เลขที่สมาชิก18317
ปิยะวรรณ ศรีแดงรักษา
7. เลขที่สมาชิก14274
จักรพันธ์ บุญสูง
8. เลขที่สมาชิก500172
ณัฐรัตน์ เกิดเอนก
9. เลขที่สมาชิก516797
ดอกอ้อ บัวเรือง
10. เลขที่สมาชิก1473
อนุชยา ช�ำนาญคิด
11. เลขที่สมาชิก504252
วิชัย
ประเสริฐอัมพร
12. เลขที่สมาชิก5764
วรวุฒิ ธีรธนาธร
13. เลขที่สมาชิก6794
เริงชัย จิตรหลัง
14. เลขที่สมาชิก18407
รัชนีกร จันทนป
15. เลขที่สมาชิก12387
เอนก เปรุณาวิน
ส�ำหรับการจับรางวัลรอบที่ 2 นั้น จะจับรางวัลในเดือนมกราคม
2566 หากสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อร่วม
ชิ ง รางวั ล สามารถร่ ว มตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจ ได้ จ นถึ ง
วันที่ 30 ธ.ค. 65
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ

30 กันยายน 2565

จ�ำนวนสมาชิก

13,199

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินรวม

รายการ

31 สิงหาคม 2565
13,184

19,312
19,331
21,538,004,344.46 21,537,456,022.60
2,786,425,451.78 3,442,004,745.85
378,379,476.65
519,013,806.42
8,430,486,315.57 7,604,758,026.26
7,627,172,290.82 7,615,641,482.18
563,458,143.78
560,373,920.84
1,693,404,000.00 1,737,215,200.00
0.00
0.00
6,479,852.51
6,479,852.51
51,331,265.20
51,331,265.20
867,548.15
637,723.34
11,422,786,988.78 11,356,515,966.18

เงินกู้ยืม
0.00
0.00
เงินรับฝากจากสมาชิก
7,589,553,332.30 7,558,122,344.43
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
805,714,556.04
795,504,788.23
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
4,768,841,269.71 4,746,723,201.39
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,454,535,550.53 1,455,471,497.84
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
205,126,708.90
207,233,867.92
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
351,064,132.72
348,952,578.41
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
4,271,114.40
4,236,410.64
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
3,703,380,706.63 3,679,675,495.97

30 กันยายน 2565

31 สิงหาคม 2565

329,708,238.22
3,208,954,875.88

331,258,541.12
3,184,804,250.36

63,336,256.96

62,747,419.95

101,381,335.57

100,865,284.54

20,523,649.00
74,353,216.85
34,976,084.00
10,115,217,355.68
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
8,740,214,870.00
ทุนส�ำรอง
792,010,955.26
ทุนสะสม
108,179,935.59
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (54,638,040.00)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
529,449,634.83
768,217,386.88
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
346,096,410.81
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
20,439,047.96
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
36,456,229.02
ผลตอบแทนจากการลงทุน
364,491,729.66
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
733,969.43
227,288,525.85
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
174,633,500.13
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
52,655,025.72
540,928,861.03
ก�ำไรสุทธิ

32,473,876.87
51,268,164.91
34,976,084.00
10,180,940,056.42
8,695,113,170.00
792,010,955.26
111,731,835.59
142,514,211.11
439,569,884.46
665,611,737.20
308,957,276.08
18,016,265.48
35,269,265.10
302,678,901.11
690,029.43
202,007,306.63
157,300,537.69
44,706,768.94
463,604,430.57

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิทัล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.00
2.00
2.25
3.00
3.25

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
3.45

5.40
5.40
5.40
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.05

เงินกู้
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 1 (0.00% 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 2 (0.00% 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
4.20
5.60
5.25

5.40
3.80
5.20
4.85

5.50

5.10

4.65

4.25

5.70

5.30

3.30

2.90

4.30

3.90

5.25

4.85

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี
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สอ. ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำ�กัด

เยี่ยมชมงาน วันพุธที่ 5 ต.ค. 65

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้น�ำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 13 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ในเรื่อง
การปล่อยกู้แบบดิจิทัลให้แก่สมาชิก โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึง
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ
และนายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด นำ�คณะศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมอาคารสำ�นักงานของสหกรณ์

นายวิชต
ิ สนธิวณิช ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการบรรยาย เรื่อง บริการของสหกรณ์
และการปล่อยกู้แบบดิจิทัลให้แก่สมาชิก

8 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

