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 เปิดแล้ว เงินกู้สามัญดิจิทัล
 ประชุมใหญ่สามัญประจ�ปี 2563

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก

รอบรั้วสหกรณ์
กิจกรรมรอบปี 2562

ผลการด�เนินงาน

วันที่ 20 มกราคม 2563
แจ้งเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

ส า ร บั ญ

       วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ฉบับเดือนธันวาคมนี้ เป็นวารสารฉบับที่ 235 ประจ�าปี 2562 เนื้อหาในวารสารฉบับนี ้
ท่านจะได้พบกับบริการใหม่ “เงินกู ้สามัญดิจิทัล” กับการก้าวเข้าสู ่...สหกรณ์ยุคใหม่ ตามโครงการ “Forest  
CO-OP Digital 2020” ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก โดยเปิดให้สมาชิกสามารถยื่นกู้ “สามัญดิจิทัล” 
ผ่านเคาน์เตอร์หรือส่งค�าขอกู้ทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราวจนกว่า Mobile Application จะแล้วเสร็จ ซ่ึงคาดว่า 
จะสามารถกู้สามัญออนไลน์ผ่าน Application ได้จริงประมาณปลายเดือนมีนาคม 2563 ท้ังนี้จ�านวนเงินให้กู ้
จะต้องอยู่ในสัดส่วนของจ�านวนเงินช�าระหนี้รายเดือนไม่เกิน 70% ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยสามารถ 
ส่งสลิปเงินเดือนมายังสหกรณ์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กู ้ของท่านในช่องการติดต่อต่างๆ ของสหกรณ์ และในปี 2563  
สหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดวันประชุมใหม่สามัญประจ�าปี ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และเป็นหนึ่งในหน้าที่ส�าคัญ 
ของผู้แทนสมาชิกในการร่วมพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2563 รวมทั้งสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ฯ นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับการประมวลกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสหกรณ์ที่จัดขึ้นตลอดปี 2562  
ที่ผ่านมา ท่านใดท่ีพลาดโอกาสและสนใจอยากมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมกับสหกรณ์ในครั้งต่อไป สามารถติดตาม 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในปี 2563ได้จากสื่อต่างๆของสหกรณ์ และท้ายเล่ม พบกับข่าวที่สมาชิกทุกท่านรอคอย 
การแจ้งเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งสหกรณ์จะแจ้งในวันที่ 20 มกราคม 2563 ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึง SMS
 กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับท่านสมาชิก
ทุกท่าน และขอขอบคุณท่ีท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า
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ประจำ� ฉบับ
เรื่องเด่น เปิดแล้ว เงินกู้สามัญดิจิทัล

เปิดให้กู้ผ่านเคาน์เตอร์ หรือส่งค�าขอกู้ทางไปรษณีย์เป็นการชั่วคราว

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้แทนสมาชิก

ที่ท่านสมาชิกทั้งหลายได้เลือกเข้ามาท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลาง ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก จะได้มีส่วนร่วมพิจารณางบดุล จัดสรรก�าไรสุทธิ  

การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2563 รวมทั้งสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ

รายชื่อที่พักใกล้กรมป่าไม้   KU Home Kasetsart :  0-2579-0010-5
    โรงแรมมารวย การ์เด้น  :  0-2561-0510-47
    พหลโยธิน พาร์ค เพลส  :  0-2942-7630-8

  เงินกู้สามัญดิจิทัล ตามโครงการ “Forest CO-OP Digital 
2020” เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการจะกู้เงิน
สามัญ โดยที่สามารถยื่นค�าขอกู้เพียงครั้งเดียว จากนั้นจะสามารถกู้
ผ่านระบบ Mobile Application ของสหกรณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
และอนุมัติภายใน 30 วินาที ซ่ึง ช่วยลดความยุ่งยาก ในการเตรียม
เอกสารการกู้สามัญทั่วไปและการหาบุคคลค�้าประกัน เนื่องจาก
เป็นการกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่
เกิน 50% ของมูลค่าหุ้น ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ จ่ายจริงไม่เกิน 
30,000 บาทต่อเดือน โดยสามารถกู้สามัญดิจิทัลสะสมสูงสุดไม่เกิน 
300,000 บาท ผ่อนช�าระสูงสุด 144 งวด (จ�านวนงวดต้องไม่เกิน
อายุราชการคงเหลือ) อัตราดอกเบ้ีย 6.10 % ต่อปี ทั้งนี้จ�านวนเงิน

ให้กู้เมื่อรวมจ�านวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องมีสัดส่วนของจ�านวนเงินช�าระหน้ีรายเดือนไม่เกิน 70 % ของเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิก ตลอดอายุสัญญา
 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านเคาน์เตอร์ หรือส่งค�าขอกู้ทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราวได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่า  
Mobile Application จะแล้วเสร็จ

 Fax : 0-2579-9774, 0-2579-7356      Line : @forestcoop      E-mail : forestcoop@gmail.com
 ไปรษณีย์ : ตู้ปณ. 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900      โทร: 0-2579-7070

 ทั้งนี้ การให้เงินกู้สามัญดิจิทัลผ่าน Mobile Application ตามโครงการ “Forest CO-OP Digital 2020” ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้บริการ 
ได้อย่างสมบูรณ์ ปลายเดือนมีนาคม 2563 ขณะน้ีสหกรณ์ ฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ แต่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิก 
ที่มีความจ�าเป็น และมีความเดือดร้อนท่ียื่นกู้ฉุกเฉินไม่ได้ สหกรณ์จึงเปิดให้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัลผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์
เป็นการชั่วคราว สมาขิกสามารถยื่นค�าขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนกว่า Mobile Application จะแล้วเสร็จ
**ดาวน์โหลดค�าขอกู้ที่ www.025798899.com หัวข้อที่ 2.19

หากท่านสมาชิกต้องการทราบสิทธิ์การกู้สามัญดิจิทัลของท่าน ว่าสามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ ให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนมายังสหกรณ์ตามช่องทางดังนี้
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สิทธิ และ หน้าที่
ของ ผู้แทนสมาชิก

สิทธิและหน้าท่ีของผู้แทนสมาชิก
 ผู ้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ 
ดังนี้
 1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการ
 2. เป ็นคณะท�างานหรือคณะ 
อนุกรรมการตาม ท่ีคณะกรรมการ 
ด�าเนินการแต่งตั้ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ด�าเนินกิจการของสหกรณ์

 3. มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีของสหกรณ์และมีอ�านาจ
หน้าท่ีตามอ�านาจหน้าท่ีของที่ประชุม
ใหญ่ ดังน้ี
  3.1 รับทราบเรื่องรับสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจาก
สหกรณ์ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
  3.2 วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ 
ผู ้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกท่ีถูกให้
ออกจากสหกรณ์
  3.3 พิจารณาเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการด�าเนินการทั้งคณะ 
หรือบางคน และผู้ตรวจสอบกิจการ
  3.4 รบัทราบรายงานประจ�าปี 
แสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ของ

คณะกรรมการด�าเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
  3.5 พิจารณาอนุมัติ งบดุล
ของสหกรณ์
  3.6 พิจารณาจัดสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปีของสหกรณ์
  3.7 พิจารณาก�าหนดบ�าเหนจ็ 
และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
ผู ้ตรวจสอบกิจการและก�าหนดค ่า-
ธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู ้สอบ
บัญชี
  3.8 พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก 
ผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งต้ัง
  3.9 พิจารณาก�าหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน
  3.10 พจิารณาอนมัุตแิผนงาน 
และงบประมาณประจ�าปีของสหกรณ์
  3.11 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์
  3.12 รั บ ท ร า บ เ รื่ อ ง ก า ร
ด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
หรือองค์การอื่นที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก 
และหรือถือหุ้นอยู่
  3.13 พิเคราะห์และปฏิบัติ
ตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู ้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู ้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
  3.14 พิจารณาก�าหนดกรอบ
นโยบาย ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการน�าไปพิจารณาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 4. ประสานงานระหว่างสมาชิก
กับสหกรณ์ และด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
 5. ปฏิบั ติงานอื่นตามท่ีได ้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือคณะ
กรรมการด�าเนินการ
 6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
 7. รบัฟังความคดิเหน็ของสมาชิก
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
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สหกรณ์
รอบรั้ว กิจกรรมรอบปี 2562

1. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562
 เมื่อวันท่ี 2 - 3 ก.พ. 62 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และเลือกต้ัง 
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 และจับรางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ท่ีเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ 6 เดือนขึ้นไป 
รวมจ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท

2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2562
 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. – 30  ส.ค. 62 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษา 
บุตรสมาชิก 3 ประเภททุน คือ ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท ทุนประเภทเรียนดี  
ทุนละ 1,200 - 2,500 บาท ทุนเกียรตินิยม อันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท  ทุนเกียรตินิยม 
อันดับ 2 ทุนละ 1,000 บาท  และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท 
มีผู้ขอรับทุนจ�านวน 1,702 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,900 บาท

 3. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 62 สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก  
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ซ่ึงปีนี้มีการจัดกิจกรรม
กลุ่มทั้งสิ้น 33 กลุ่ม จ�านวนผู้เข้าร่วม 4,169 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,042,250 บาท

4. สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�าปี 2562 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อแสดงว่าสอ.ปม.ได้ผ่านการคัด
เลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�าปี 2562

5. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562
 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค  
เพ่ือให้สมาชิกและสมาชิกสมทบผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลัก
การ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
 ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62
 
 ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62

 ในรอบปี 2562 ที่ก�าลังจะผ่านพ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ  

เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า และให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และขอสรุปให้ทราบพอสังเขปดังนี้ค่ะ
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6. วันที่ 28 กันยายน 2562 ครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์
 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 62 สอ.ปม. ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องใน 
วันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ จ�านวน 14,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,500 บาท 
มีการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จ�านวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท 
และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนชุมชนรอบข้าง เป็นจ�านวน 26 ทุน รวมเป็น 
จ�านวนเงิน 61,000 บาท  
 ในวันเดียวกัน มีการจัดโครงการสุขใจวัยเกษียณ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการ
ดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

7. ค่ายครอบครัวสหกรณ์ ประจ�าปี 2562
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้างแนวร่วมในการให้ความรู ้
เชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ 
ได้จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11-13 ต.ค. 62  ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) 
จ.นครนายก เรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างความผูกพันในครอบครัว มีสมาชิกและสมาชิก
สมทบเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 23 ครอบครัว

8. เดือนแห่งการออม วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 สอ.ปม. ได้จัดกิจกรรม “เดือนแห่งการออม” ตามแนวคิด 
“ประหยัดอดออม เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน” สหกรณ์ รณรงค์ให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบเห็นความส�าคัญของการออม สมาชิกท่านใดที่เปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงิน 
ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋าผ้า“รักออมรักษ์โลก”

9. Road Show การรับสมัครสมาชิก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อวันท่ี 24 – 25 ต.ค. 62 สอ.ปม. ได ้จัดกิจกรรม รับสมัครสมาชิก  
ณ กรมควบคุมมวลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีข้าราชการ 
และพนักงานราชการให้ความสนใจสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�านวนมาก  
รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สมัครบัตร ATM 
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย

10. สอ.ปม. ได้รับเกียรติบัตร เป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล”
 ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย  
9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ 
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักการมอบอ�านาจ หลักนิติธรรม 
และหลักความเสมอภาค

11. ของขวัญปีใหม่ 2563 จากใจ สอ.ปม. 
 ป ี ใหม ่นี้  สอ.ปม. มอบกระเป ๋าโคออปดิจิทัล 2020 ให ้กับสมาชิกและ 
สมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิก ภายใน 28 ก.ย. 62 เพื่อเป็นของขวัญ แทนค�าขอบคุณ
ที่เราจะร่วมเดินทางสู่..สหกรณ์ยุคใหม่ ในปี 2563
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ด� เนินงาน
ผลการ

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 30 พฤศจิกายน 2562 31 ตุลาคม 2562 

จ�านวนสมาชิก 13,277                                           13,270                                            

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,423                                             19,413                                             

สินทรัพย์รวม 20,618,128,461.44                           20,501,613,020.35                          

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 200,791,553.80                                  259,442,465.71                                  

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3,282,214,914.43                              3,277,808,829.29                               

เงินลงทุนระยะสั้น 536,909,362.13                                  541,626,435.69                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 122,697,846.98                                 129,594,364.73                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 96,576,771.47                                   101,422,392.74                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,725,516,968.64                              6,711,662,018.26                              

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 299,416,273.93                                 329,041,956.77                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 1,205,861,576.02                              1,164,225,186.98                               

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 31,678,715.50                                   31,907,010.25                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 64,410,574.98                                   46,057,909.93                                   

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 62,752,346.46                                   63,175,957.90                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 4,331,978.50                                     4,350,523.00                                    

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,676,655,508.00                               2,534,477,732.00                              

ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ 43,725.69                                        51,544.88                                         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,938,509.02                                    6,901,524.43                                   

เงินลงทุนระยะยาว 5,227,404,618.86                               5,226,554,513.95                               

ลูกหนี้ระยะยาว – สุทธิ 996,846.79                                       1,000,248.60                                    

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,081,384.12                                     7,463,419.12                                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 64,658,377.04                                   64,658,377.04                                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08                                       190,609.08                                       

หนี้สินรวม 11,956,076,161.25                           11,956,284,151.98                          

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,387,000,000.00                               2,432,000,000.00                            

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,523,021,417.15                               6,496,764,220.02                               

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 641,585,208.94                                  648,407,271.60                                 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4,193,122,016.45                               4,153,292,060.76                               

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,152,120,382.34                               1,145,345,298.13                               

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 307,466,572.10                                  323,617,822.93                                 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 224,716,124.05                                  222,093,653.33                                 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,011,113.27                                     4,008,113.27                                    

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,978,992,782.23                               2,957,488,280.81                               

    - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 243,709,126.86                                  245,282,849.45                                  

    - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,615,159,859.24                               2,594,920,603.77                               

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 61,777,523.13                                   59,741,250.95                                   

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 58,346,273.00                                   57,543,576.64                                   

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 17,816,212.36                                   16,073,562.36                                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,925,289.51                                   22,637,628.79                                   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00                                   31,320,460.00                                  

ทุนของสหกรณ์ 8,662,052,300.19                            8,545,328,868.37                             

ทุนเรือนหุ้น 7,119,699,330.00                               7,058,587,240.00                              

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

ทุนสะสม 139,311,007.22                                  140,200,077.22                                 

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 276,415,882.98                                  280,151,783.15                                 

ประมาณการก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 494,066,976.89                                  433,830,664.90                                 

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 852,080,631.75                              774,653,061.23                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 534,514,836.25                                  484,786,008.32                                 

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 101,209,837.15                                  90,579,240.28                                   

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 203,955,994.26                                 186,968,963.85                                 

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

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,606,257.46                                     2,525,142.15                                     

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 354,991,845.77                               321,551,328.64                              

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 293,624,862.81                                 265,175,071.46                                

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 61,366,982.96                                   56,376,257.18                                   

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 497,088,785.98                               453,101,732.59                               

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�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�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
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Application
Forest CO-OP 4.0

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
02-579-8899 กด 6

www.025798899.com
เข้าระบบ Forest CO-OP online

 วันท่ี 31 ธ.ค. 62 ต้ังแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด 
จำะปิดให้บริการ “ระบบสหกรณ์ ATM และปิดระบบเงินกู้ฉุกเฉิน” เป็นการช่ัวคราว เพื่อปิดบัญชี
สิ้นปี สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจำากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกฝากไว้กับ
สหกรณ์ ผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์ ตู้ ATM ธนาคารออมสิน ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  
และตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จำะไม่สามารถท�รายการถอนได้ ส�หรับในช่วงเวลาอื่นๆ 
สหกรณ์ให้บริการระบบ ATM ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ตามปกติ ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีวันหยุด

ปิดชั่วคราวระบบ ATM 
และ ปิดระบบเงินกู้ฉุกเฉิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น.
เพ่ือปิดบัญชีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS 
แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

หริอตรวจสอบง่ายๆ ผ่านช่องทางดังนี้

SMS 


