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 ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี 
อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้น ได้มีบันทึก 
กรมป่าไม้ ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให ้
ทราบถงึหลกัการและผลดต่ีางๆ ของสหกรณ์
ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเมื่อ
ต้องเผชิญยามขัดสน ซึ่งสมัยนั้นข้าราชการ
และลูกจ้างเมื่อคราวอับจน มักกู้หนี้ยืมสิน 
ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว เพราะกรมป่าไม้ 
สมัยนั้น ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ 
บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
อย่างแท้จรงิของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด บันทึกฉบับนี้บอกกล่าววัตถุประสงค์
ในการขอจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ไว้ 2 ประการ คือ
 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ 
โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์
 2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก ส�าหรับใช้
เพื่อการอันจ�าเป็นหรือมีประโยชน์

 การรวมพลังเพื่อการพ่ึงพากัน 
และกันตามหลักการสหกรณ์ ของคนใน 
กรมป่าไม้เพียง 167 คน ทุนด�าเนินงาน  
เริ่มต้นเพียง 15,570 บาท  
 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจด-
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เม่ือวันที่ 28 
กันยายน 2521 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 
กพธ/45/2521 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 61 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงถือว่าวันที่  
28 กันยายน ของทุกปี เป ็นวันก่อตั้ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
  จวบจนวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ครบรอบ 39 ปี มีสมาชิก
และสมาชิกสมทบรวมกว่า 30,000 คน  
มีทุนด�าเนินงานกว่า 17,085 ล้านบาท 
จากต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ผ่านร้อน ผ่านหนาว  
จนกลายเป็นป่าใหญ่ในปัจจบุนั ความส�าเรจ็
ของสหกรณ์ในวันนี้ เกิดขึ้นได้ เพราะความ
ร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ ของมวลสมาชกิ และ
การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนิน
การทั้ง 40 ชุด

28 กันยายน 2560
วันครบรอบ 39 ปี 

แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน2



ใครจะเป็นผู้โชคดี ลุ้นรางวัล
เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
วันเกิดสหกรณ์  28 ก.ย. 60

 เปิดบัญชีขั้นต�า่ 100 บาท  

 ฝากโดยหักจากเงนิเดอืนเท่านัน้ เพิม่หรอืลดจ�านวนเงินฝากรายเดอืนได้ ทัง้นีจ้�านวนเงินฝากอยูร่ะหว่างเดอืนละ 

 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 สมาชิกสมทบที่สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ได้ สามารถเปิดบัญชีได้ 

 สมาชิกสมทบที่เป็นครอบครัวของสมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้ โดยหักเงินฝากรายเดือนจากสมาชิก

 การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ (ปัจจุบัน 4.25%)

 สมาชิก และสมาชิกสมทบ เมื่อเปิดบัญชี
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ครบ 6 เดือน มีสิทธ ิ
ลุ ้นรับเงินฝาก จับรางวัลปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็น 
ของขวัญแด่คนช่างเก็บในวันที่ 28 กันยายน ซึ่งเป็น 
วันครบรอบวันก่อต้ังสหกรณ์ และวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีของทุกปี เงินรางวัลน�าฝากเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง เงินรางวัลมีดังนี้

 รางวัลที่ 1	เงินฝากมูลค่า	 10,000 บาท	 จ�านวน			1	รางวัล
 รางวัลที่ 2	เงินฝากมูลค่า	 	5,000 บาท	 จ�านวน			2	รางวัล
 รางวัลที่ 3	เงินฝากมูลค่า	 1,000 บาท	 จ�านวน	30	รางวัล
ส�าหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง รีบเปิดนะคะ แล้วมาร่วมลุ้นรางวัล ไม่แน่ผู้โชคดีอาจเป็นคุณ

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
บัญชีส�าหรับนักออม ลด - ละ - เลิก เพื่อชีวิตพอเพียง

TH/B
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เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 28 ก.ย. – 31 ต.ค. 60
 ในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด ได้ให้ความส�าคัญและรณรงค์ในเรื่องการออมมาโดยตลอด สอ.ปม. เป็นสถาบันการเงิน
และได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออมมาอย่างต่อเนื่อง
 ซึ่งในปีนี้ สอ.ปม. ได้จัดโครงการ “เดือนแห่งการออม” ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน –  
31 ตุลาคม 2560 ร่วมลุ้นรับรางวัลเป็นเงินออมเข้าบัญชีเงินฝากและของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 
30,000 บาท

สิทธิ์การรับรางวัล สมาชิกจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

31 ต.ค. วันออมแห่งชาติ

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ  2,000 บาท หรือ

บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 1,000 บาท

  รางวัลที่ 1  1 รางวัลๆ ละ 3,000  บาท

  รางวัลที่ 2  2 รางวัลๆ ละ 1,500  บาท

  รางวัลที่ 3 10 รางวัลๆ ละ   500  บาท 

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะฝากเข้าบัญชีเล่มที่ท่านเปิด

เปลีย่นแปลงการหกัเงนิฝากรายเดอืนบญัชอีอมทรพัย์พเิศษ ,ออมทรพัย์ชวีติพอเพยีง เพิม่จาก

เดิมไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 6 เดือน (ห้ามเปลี่ยนแปลง)

 รางวัลที่ 1 1 รางวัลๆ ละ 2,000  บาท

 รางวัลที่ 2 5 รางวัลๆ ละ 1,000  บาท

 รางวัลที่ 3 30 รางวัลๆ ละ   500  บาท

 รางวัลที่ 4 30  รางวัล  กล่องถนอมอาหาร

หมายเหตุ:  เงินรางวัลจะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

ลุ้นรับ

ลุ้นรับ
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รับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่

สวัสดิการเพ่ือบ�าเหน็จสมาชิก 
  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อย 
  กว่า 10 ปี การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง 

 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ค�านวณเงินบ�าเหน็จสมาชิกจากจ�านวนปีที่เป็นสมาชิก คูณด้วย จ�านวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์หารด้วย 
   หนึง่ร้อย หากต�่ากว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทัง้นีจ้�านวนเงนิบ�าเหนจ็ต้องไม่เกนิ 10,000 บาท  
   จ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี

  สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์
  กรณสีมาชกิยงัมหีนีค้้างช�าระอยู่กบัสหกรณ์เกนิกว่าร้อยละ90 ของทนุเรอืนหุน้ สหกรณ์จะน�ามาหกัช�าระหนีท้ีค้่างอยูท่ัง้หมดก่อน

สิทธิฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เพื่อฝากเงินบ�าเหน็จ บ�านาญ 
กบข. หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูง และยังมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

สิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก
 สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิกู้หุ้น หรือเงินฝากได้ไม่เกินกว่า 90% ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝาก ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส 
 สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดยสหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพื่อแจ้งจ�านวนเงินทุน
เรือนหุ้น เงินฝาก หรือ เงินกู้ (ถ้ามี)  ทุก ๆ 3 เดือน  เพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบ โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
 สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิก 
และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 
สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 61 ปี ขึ้นไป และมีอายุการ 
เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี  โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี้

 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 ปี จ่าย 1,500 บาท
  สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 ปี จ่าย 2,000 บาท

 สหกรณ์จะฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์

เกษียณอายุราชการสิทธิประโยชน์
มากมาย

 ฤดเูกษียณมาแล้วจ้า พอพดูถึงค�าว่า “เกษยีณ” หลายคนคงคิดถงึคนทีอ่ายไุม่น้อยกว่า 50 ปี และคนในวยัหนุม่สาวรูส้กึว่าค�าๆนี ้
ยงัห่างไกลจากชวีติตวัเองมาก กเ็ลยไม่ค่อยให้ความส�าคญัมากนกั จนอายใุกล้ๆหกสบิแล้วค่อยคดิถงึชวีติหลงัเกษยีณ แท้จรงิแล้วเราไม่สามารถ 
หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของอายุได้ แต่เราสามารถรักษาความคงอยู่อย่างสบายใจด้วยการท�าให้ตนเองมีสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ
	 ชีวิตหลังการท�างานประจ�า	 เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน	 เป็นช่วงชีวิตแห่งอิสระที่อยากจะท�าอะไรตามที่ใจคิดได้	 อยากไปเที่ยว 
ก็ไปได้	 อยากจะหยุดอยู่บ้านเฉยๆก็ท�าได้	 และสามารถน�าเอาผลพวงแห่งความสุขน้ันไปช่วยเหลือสังคมบ้าง เหมือนค�ากล่าวท่ีว่า 
“เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร” หากท่านใดเหงา สหกรณ์ยินดีต้อนรับท่านทุกเวลา สหกรณ์จะขอเป็นเพื่อนที่คอยห่วงใย
และเอือ้อาทรท่าน ผ่านวารสารสหกรณ์ทีจ่ะแวะเวยีนไปเยีย่มท่านทีบ้่าน ทกุ ๆ  เดอืน และทีแ่น่ ๆ  หลงัเกษยีณอายรุาชการ สหกรณ์มสีทิธิ
ประโยชน์ให้ท่านมากมาย และสทิธิพเิศษทีม่ากกว่าสมาชิกท่ัวไป คอื สวสัดกิารเพือ่บ�าเหนจ็สมาชกิ และสวัสดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส
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สอ.ปม. เปิดให้เงินกู้สามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
......................................................................

 เพือ่ให้การด�าเนนิงานเก่ียวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 และ  มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ชุดที่ 40 เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 
9 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ฉบับลง
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้ประกาศการให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ดังนี้
 1. วัตถุประสงค์
  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกได้ออมเงินสะสมระยะยาว  บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อประสบภัย รวมทั้งเพิ่มหลักประกันความมั่นคงของ
ชีวิตและครอบครัวในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ หรือประกันวินาศภัย เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเมื่อประสบ
ภัยธรรมชาติ หรือประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
  2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
  2.2 เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยส�าหรับผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร และหรือบิดามารดา
  2.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่บริษัทประกันฯ โดยจ่ายเป็นงวดรายปี ตามที่ก�าหนดไว้ในแบบกรมธรรม์ฯ 
  2.4 จ�านวนเงินกู้สูงสุดรายปี เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
   1) ให้กู้ได้เท่าที่จ่ายจริงตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย 
   2) จ�านวนเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเมื่อรวมกับสิทธิ์เงินกู้ฉุกเฉินเต็มสิทธิ์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 
   3) จ�านวนเงินกู้สามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัวเมื่อรวมจ�านวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงินตามที่ก�าหนดไว้ใน
ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  2.5 ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเมื่อหักเงินที่ต้องช�าระต่อสหกรณ์และรายการหักประจ�าเดือนของทางราชการแล้ว ดังนี้
                  1) จ�านวนหนี้รวมไม่เกิน 550,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า  2,500 บาท
              2) จ�านวนหนี้รวมเกิน 550,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า  3,500 บาท
              3) จ�านวนหนี้รวมเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,250,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  4,500 บาท
              4) จ�านวนหนี้รวมเกิน 1,250,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้ คงเหลือไม่น้อยกว่า  5,500 บาท
              5) จ�านวนหนี้รวมเกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,750,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า  6,500 บาท  
                6) จ�านวนหนี้รวมเกิน 1,750,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า  8,000 บาท
                7) จ�านวนหนี้รวมเกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
                8) จ�านวนหนี้รวมเกิน 3,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 14,000 บาท

 3. การจ่ายเงินกู้และการช�าระคืนเงินกู้
  3.1 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกในนามบริษัทประกันฯ แทนผู้กู้ ตามที่ก�าหนดไว้ในค�าขอซื้อกรมธรรม์ฯ   
  3.2 การช�าระเงินกู้ ให้ผู้กู้ช�าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดือน

 4. การคืนเงินกู้กรณีพ้นจากสมาชิกภาพ
  กรณีผู้กู้พ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุใดก็ตาม สหกรณ์จะน�าทุนเรือนหุ้นหักช�าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน หนี้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 
และเงินกู้อื่นๆ ตามล�าดับ

 5. เอกสารประกอบค�าขอกู้
  5.1 ค�าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
  5.2 ส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  5.3 ส�าเนาค�าขอซื้อกรมธรรม์ฯ หรือใบแจ้งการช�าระค่าเบี้ยประกัน ที่ระบุชื่อผู้กู้ 

 6. อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

เริ่มใช้ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงนาม) อารยา   บุญยะศิรินันท์)
(นางสาวอารยา   บุญยะศิรินันท์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสอ.ปม.
ภาพบรรยากาศการสัมมนา เรื่องการบริหารงานสหกรณ์

สอ.ปม. เปิดให้เงินกู้สามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด ได้จัดการสัมมนาเรื่องการบริหารงานสหกรณ์  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 72  คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้มีความเข้าใจในสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งการน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกได้

นางสาวอารยา		บุญยะศิรินันท	์	
ประธานกรรมการด�าเนินการ	สอ.ปม.	กล่าวรายงาน	

คณะกรรมการ	ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และตอบข้อซักถามสมาชิก

ผู้เข้าร่วมสัมมนา	และคณะกรรมการ	
ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

นายจงคล้าย	วรพงศธร		รองอธิบดีกรมป่าไม	้
กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารงานสหกรณ์

บรรยายพิเศษ	เรื่อง	สหกรณ์ออมทรัพย์	:	
แนวคิดและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคนและสังคม
โดย	ผศ.ดร.	รังสรรค์	ปิติปัญญา	
อาจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ	์
คณะเศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

บรรยายพิเศษเรื่อง	
รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม	้จ�ากัด	
โดย	นายวิชิต	สนธิวณชิ	รองประธานกรรมการคนท่ี	1	
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด
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สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด ศึกษาดูงาน สอ.กฟผ. จ�ากัด
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

 นายวิฑูรย์   ไชยเพิ่ม   รองประธานกรรมการคนที่ 3  น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด  เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

 ในการศกึษาดูงานครัง้นี ้นางสาวอภญิดา สวารชร เลขานกุาร นายวินัย นยิโมสถ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  คณะกรรมการ 

และเจ้าหน้าที ่สหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จ�ากดั  ให้การต้อนรบั และบรรยายสรปุภาพรวมในเรือ่ง

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Image Document) และระบบการจัดการด้านการเงิน (Cash Management)

นางสาวอภิญดา	สวารชร	เลขานุการ	
กล่าวต้อนรับ	นายวินัย	นิยโมสถ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

บรรยายสรุปภาพรวม

นางสิริวรรณ	วิชญาเดชะ	รองผู้จัดการใหญ่การเงิน
บรรยายเรื่องระบบการจัดการด้านการเงิน	
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เยี่ยมชมศึกษาดูงานสอ.ปม.
 พลเอกจ�านงค์ จนัพร ประธานกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์

กองบญัชาการกองทพัไทย จ�ากดั น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ�านวน 13 คน 

ศกึษาดงูานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เกีย่วกับภาพรวมของการบรหิาร

สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ ด้านเงินกู้ ด้านสวัสดิการ

สมาชิก โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการด�าเนินการ

สอ.ปม. และคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 

21 สิงหาคม 2560

 นายรังสี ธารารมย์ ผู ้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 13 คน ศึกษาดูงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายวิชิต 

สนธวิณชิ รองประธานกรรมการคนท่ี1 สอ.ปม. และกรรมการร่วมให้การต้อนรบั  

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

 สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จก.

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จก.
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ผลการด�าเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 สิงหาคม 2560  31 กรกฎาคม 2560

จ�านวนสมาชิก 13,170 13,181

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,116 18,041

สินทรัพย์รวม 17,086,210,084.09 17,006,787,052.58

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 237,643,969.51 159,068,542.03

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,128,104,575.70 1,119,554,439.70

เงินลงทุนระยะสั้น 511,297,827.70 511,793,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 155,162,712.04 153,025,327.25

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 97,573,355.13 94,642,781.23

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,752,219,697.98 6,757,714,942.71

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 500,147,401.02 492,786,596.82

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 950,051,874.63 954,870,589.43

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 12,553,680.75 12,453,636.50

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 64,974,576.11 63,886,694.43

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 530,119,143.75 575,258,036.00

เงินลงทุนระยะยาว 6,066,258,344.69 6,031,996,229.51

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,884,355.44 4,874,361.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 312,500.00 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,140,875.70 4,096,681.39

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 10,067,491,676.33 10,107,498,552.88

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,626,000,000.00 1,759,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,809,382,848.12 5,728,525,037.62

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 597,035,272.52 587,760,308.62

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,820,246,911.67 3,766,509,107.13

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 914,649,568.61 900,162,165.00

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 337,090,310.46 335,517,390.27

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 137,096,533.64 135,315,315.38

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,264,251.22 3,260,751.22

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,583,690,487.98 2,567,116,924.54

     - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 219,450,406.69 220,118,147.83

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,243,762,752.34 2,227,116,461.13

      - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 67,041,235.52 67,136,003.18

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 29,135,491.36 28,517,213.52

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,300,602.07 24,229,098.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,981,582.23 26,419,832.72

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 7,018,718,407.76 6,899,288,499.70

ทุนเรือนหุ้น 5,747,723,530.00 5,704,491,780.00

ทุนส�ารอง 533,813,917.91 533,813,917.91

ทุนสะสม 124,193,281.20 124,640,981.20

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 335,785,129.61 302,018,186.73

ก�าไรสุทธิ 277,202,549.04 234,323,633.86

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 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 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช

บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

รายได้ 510,904,320.42 443,822,314.40

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 338,441,798.22 293,278,877.00

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 21,294,468.23 18,900,945.79

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 116,632,026.48 97,325,327.12

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,092,589.75 2,873,726.75

ค่าใช้จ่าย 233,701,771.38 209,498,680.54

ดอกเบี้ยจ่าย 196,454,834.15 176,461,207.84

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 37,246,937.23 33,037,472.70

ก�าไรสุทธิ 277,202,549.04 234,323,633.86
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ประมวลภาพบรรยากาศ
ค่ายเยาวชน 4 ภาค

 ค่ายเยาวชนสหกรณ์ อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดขึ้นทุกปี ส�าหรับ

ในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 20 – 23  

เพือ่การเรยีนรูเ้ก่ียวกบัพระราชด�าร ิและการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละป่าไม้ เพือ่ให้เยาวชนเหน็ถงึคณุค่าของทรพัยากร

ป่าไม้ และสิง่แวดล้อม ผ่านกจิกรรมการเรยีนรู ้ เพือ่เป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้างแนวร่วมในการให้ความรู ้

เชิงบูรณาการผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอขอบคุณ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้ง 4 ภาค ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รุ่นที่ 20 
จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 21 
จัดขึ้น ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ จ.ชลบุรี 

วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560
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รุ่นที่ 23 
จัดขึ้น ณ  อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ 

วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560

 ไม่มอีะไรตอบแทนความเหนือ่ยยากของคนท�าค่ายได้เท่ากบั รอยยิม้ เสยีงหวัเราะ ของเยาวชน เป็นอกีวนัทีน่่าประทับใจ 

ทุกคนร่วมแรงใจ จัดค่ายด้วยหัวใจ ด้วยความรักท่ีอยากแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมให้เยาวชนได้เข้าใจค�าว่า 

จิตส�านึกของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ท�าให้จิตส�านึกที่หายไปของพวกเขากลับมาอีกครั้ง

            ถ้าเราตั้งใจท�าอะไรด้วยหัวใจ เราก็จะได้รับหัวใจที่พันผูกร้อยรัดใจเราเข้ากับใจเยาวชนโดยไม่รู้ตัว แค่เวลาเดี๋ยวเดียว 

เราก็พบว่าหัวใจที่ทุ่มเทไป ได้ตอบรับเป็นน�้าใจจากหัวใจหลายๆ ดวง จนตั้งตัวไม่ทัน ไม่มีอะไรมีค่า มากกว่าความรู้สึก 

ที่ไม่สามารถกลั่นกรองเป็นค�าพูด แต่หยดออกมาเป็นน�้าตาแทน แววตาที่ยังมีความหวังที่จะฝันต่อไปของน้องๆ ท�าให้ 

หายเหน่ือยเป็นปลิดท้ิง คุ้มค่าเหลือเกิน แม้ต้องรอคอยเป็นปี ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่ร่วมกัน 

จุดประกาย สร้างเยาวชนที่ดีเพื่อเติบโตในวันข้างหน้า

รุ่นที่ 22 
จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ 

วันที่14 – 16 กรกฎาคม 2560 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด 

และกรณีชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด

 ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ได้มีค�าส่ังยกเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และข่าวเกีย่วกบั 
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งอาจท�าให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เกิดความกังวลใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว นั้น
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ไม่มีธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ไม่ได้ฝากเงนิหรือท�าธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั แต่อย่างใด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด โดยได้ลงทุนเป็นหุ้น 50 ล้านบาท และ 
เงินฝากประจ�า (60 เดือน) จ�านวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 370 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี) โดยเริ่มฝากตั้งแต่ปี 2554 และ
ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จ�านวนรวมทั้งสิ้น 72 ล้านบาทและได้รับเงินปันผล จ�านวน 11 ล้านบาท  
(ครบถ้วนทุกบัญชี)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด วิเคราะห์ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
จึงเห็นควรถอนเงินฝากประจ�าที่จะครบปี 2561 และปี 2563 
คงเหลือเฉพาะเงินฝากประจ�าครบก�าหนดปี 2560
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ติดตามการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงพบว่า งบแสดงฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการน�าเงินไปลงทุนกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด ในสัดส่วน
ที่สูง จึงควรลดจ�านวนเงินที่ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการด�าเนินการ
เมื่อคราวการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จึงได้ด�าเนินการดังนี้
 1. มมีติให้ถอนเงนิทีฝ่ากไว้ซึง่จะครบก�าหนดถอนในปี 2561 จ�านวน 200 ล้านบาท และปี 2563 จ�านวน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงนิ 
250 ล้านบาท เนือ่งจากระยะเวลาการฝากเพือ่ให้ครบก�าหนดอีกนาน ซึง่ท�าให้มีระดบัความเสีย่งทีเ่พิม่สงูข้ึน (เงนิฝากประจ�าอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 5 ต่อปี หากถอนก่อนก�าหนดจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 ต่อปี ท�าให้ต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยที่ได้รับมาแล้ว จ�านวนเงิน 30 ล้านบาท 
คงเหลือดอกเบี้ยที่ได้รับจริง 42 ล้านบาท ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับมายังคงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารร้อยละ 0.50 ต่อปี) 
 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยังได้รับคืนเงินฝากประจ�าที่ครบก�าหนดฝาก 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 รวมเงินที่ได้รับคืนจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ ทั้งสิ้น จ�านวน 270 ล้านบาท
 (ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทราบแล้ว)
 2. คงเหลือเงินฝากประจ�า จ�านวน 100 ล้านบาท เนื่องจากใกล้จะครบก�าหนดในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน ปี 2560 
ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งยกเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอถอนเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนครบก�าหนด
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อปรากฏข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งยกเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ 
ธนกิจไทย จ�ากัด น�าเงินไปฝากไว้ คณะกรรมการด�าเนินการจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้ถอนเงินฝากประจ�าก่อนครบ
ก�าหนดที่ยังคงเหลืออยู่กับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด จ�านวน 100 ล้านบาท (ครบก�าหนดปี 2560 ในเดือนกรกฎาคม 50 ล้านบาท 
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และเดือนกันยายน 50 ล้านบาท) แต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ว่า ไม่สามารถให้
ถอนเงินจ�านวนดังกล่าวได้ เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ได้รับผลกระทบจากการส่ังยกเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ 
จ�ากัด และอยู่ระหว่างจัดท�าแผนการแก้ไขปัญหา จึงขอความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้ชะลอการถอนเงินฝาก
ประจ�าออกไปอีกระยะหนึ่ง

เมื่อเงินฝากครบก�าหนด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยืนยันรับเงินคืน
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ ขอขยายเวลาฝากไปอีก 8 เดือน
 เมื่อเงินฝากประจ�าตามที่กล่าวถึงข้างต้นถึงระยะเวลาครบก�าหนดในวันที่ 26 กรกฎาคมและ  วันที่ 5 กันยายน 2560 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีหนังสือแจ้งไปยังชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด อีกครั้ง ให้ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด คืนเงินฝาก
ประจ�าดงักล่าวให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั แต่ได้รบัแจ้งจากชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย จ�ากดั ว่า ขอขยายระยะเวลาครบก�าหนด
เงินฝากประจ�าดังกล่าวออกไปอีก 8 เดือน นับจากวันที่เงินฝากประจ�าครบก�าหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด อยู่ระหว่างรอรับโอนหลักทรัพย์จากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยังคงแจ้งยืนยันไปยังชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ขอให้คืนเงินฝากประจ�าที่ฝากครบ
ก�าหนดให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั แต่ในระหว่างทีช่มุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย จ�ากดั ยงัไม่สามารถคนืเงนิฝากประจ�าดงักล่าวได้  
ขอให้ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด น�าหลักทรัพย์มาค�้าประกันเงินฝากประจ�าจ�านวนดังกล่าวด้วย ซึ่งได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์ 
ธนกิจไทย จ�ากัด ว่า หากได้รับโอนหลักทรัพย์จากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด แล้ว จะน�าหลักทรัพย์ดังกล่าวมาค�้าประกัน 
เงินฝากประจ�าให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ต่อไป

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด
ไม่กระทบความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 17,086 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น จ�านวน 
5,747 ล้านบาท เงินรับฝาก จ�านวน 8,393 ล้านบาท เงินลงทุน จ�านวน 6,578 ล้านบาท ทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ จ�านวน 
658 ล้านบาท และมีผลก�าไรจากการด�าเนินงานในช่วง 8 เดือน (มกราคม - สิงหาคม 2560) เป็นเงิน 277 ล้านบาท 
 ส�าหรับเงนิฝากทีน่�าไปฝากกบัชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทยฯทีย่งัไม่ได้รบัคนื จ�านวน 100 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.58 ของสนิทรพัย์รวม 
จึงไม่กระทบสถานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัดและเงินของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์แต่อย่างใด และปัจจุบัน สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ อย่างสม�่าเสมอ

ยืนยัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นองค์กรที่มั่นคง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 คณะกรรมการด�าเนินการได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้ด�าเนินการด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบและเป็นขั้นตอน  
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและความมั่นคงของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงขอให้สมาชิกมั่นใจว่า กรณีดังกล่าว 
จะไม่ส่งผลกระทบจนถึงกับเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด แต่อย่างใด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอยืนยันว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ  
วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้งภายใต้แนวคิดนโยบายคุณภาพ คือ “เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล” 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีความคืบหน้าประการใด สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
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วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :
1. สมาชกิเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิม่เพ่ือน”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

วิธีการเพิ่ม Line@

 สวัสดีสมาชิกสอ.ปม. ทุกท่านคะ 
วารสารฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
การจัดท�าLine@ ให้กับสมาชิก เป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้กับสมาชิก ทางสหกรณ์จึง
ได้จัดท�าวิธีการเข้าระบบน้ีด้วยวิธีง่ายๆ มาดู
วิธีการเพิ่ม Line@ สอ.ปม.กันค่ะ

2. จากนั้นกดค�าว่า “คิวอาร์โค้ด” 

2. จากนั้นกดค�าว่า “ค้นหา” 

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูป       สีเขียว
เพื่อติดตามข่าวสหกรณ์                     

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ “@forestcoop”

วิธีที่ 2 เพิ่มด้วยวิธีการหา ID :
1. สมาชกิเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิม่เพือ่น”

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูป       สีเขียว
เพื่อติดตามข่าวสหกรณ์                     

สอ.ปม.มีไลน์แอดแล้วนะจ้ะ

เก็บมาฝาก
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปทจ. 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

ท้ายเล่ม

หากสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะยกเลิก
การใช้บัตร สหกรณ์ ATM ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่ท่านรับบัตร 

และกรุณาแจ้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

โทร. 0-2579-7070 ด้วยค่ะ

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

เพื่องดค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท 

หากเลยก�าหนด สมาชิกจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมเอง

การขอ
บัตรสหกรณ์ ATM 

ยกเลิก


