
เปิดรับสมัครแล้ว

2 ค่าย...ต้อนรับปิดเทอม
สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

“ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ”์
วันที่ 16 – 18 ต.ค. 53 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี

“ค่ายเยาวชนคนรักป่า ” 

วันที่ 23 - 25 ต.ค. 53  ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน กับ 2 ค่ายดีๆ ปีละครั้ง
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเขียวขจี 
พบประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชีพ
หมดเขตรับสมัคร 10 กันยายน 2553  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.025798899.com

                                                               อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับ

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ฉบับที่ 123 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2553
วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

1 กันยายน วันเลือกต้ังผู้แทน
     ตามที่สหกรณ์ได้มีการประกาศรายชื่อกลุ่ม และ
สมาชิกที่สังกัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 
และให้สมาชิกสามารถขอย้ายสังกัดกลุ่มและขอจัด
ตั้งกลุ่มใหม่ได้ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
     บัดนี้ สหกรณ์ได้ดำาเนินการย้ายสังกัดกลุ่ม
สมาชิกและการจัดตั้งกลุ่มใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้
มีการประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่ 2  โดยมี
จำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 303 คน ซึ่งรายชื่อ
สมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม สหกรณ์ได้จัดส่งให้หัวหน้า
หน่วยงานที่ท่านสมาชิกสังกัดแล้ว        อ่านต่อหน้า 2                                           

แจ้งอนุมัติทันที ทุกท่ีทุกเวลา
Forest _coop สหกรณ์ออนไลน์ความสะดวก

ท่ีมอบให้สมาชิกเก่ียวกับการบริการทางการเงิน  

และสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกทราบ
อ่านต่อหน้า 2

ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำานักงานสอ.ปม.

การก่อสร้าง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

สอ.ปม.บริการนอกสถานที่ รับสมัครสมาชิกใหม่ที่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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เรื่องจากปก

อกีหนึ่งบริการแสนสะดวก กับบริการ SMS สหกรณ์

ออนไลน์ ในการแจ้งผลเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน และ

สิทธิประโยชน์ให้สมาชิกทราบ ด้วยการส่ง SMS ทำาให้

สมาชิกได้รับความสะดวกกับบริการต่างๆ สมาชิกจะได้รับ  

SMS รวดเร็วทันใจ ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อท่านได้รับ 

การอนุมัติเงินกู้สามัญทุกประเภท ท่านจะได้รับแจ้งยอด

เงินกู้ที่จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือที่เรียก

กันติดปากว่า บัญชีดอกกระเจียว ทางสหกรณ์จะส่ง SMS  

แจ้งให้ท่านทราบประมาณ 30 นาที เพ่ือให้ท่านได้ตรวจสอบ 

และรับรู้ว่าได้รับผลการอนุมัติแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ หากสมาชิกท่านใดที่อยู่ไกล

จากพื้นที่ จะได้เตรียมรถเครื่องพร้อมใช้จ้า....

ปัจจุบันมีสมาชิกแจ้งยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ให้สหกรณ์แล้ว จำานวน  9,806 ราย หากท่านยังไม่ได้แจ้ง 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถแจ้งได้ท่ีเบอร์ 0-2579-7070  

เพื่อท่านจะได้รับประโยชน์ จาก SMS สหกรณ์ออนไลน์ 

ทันทีทุกที่ ทุกเวลา

ไม่แจ้งเบอร์ อาจตกข่าวสำาคัญหมด

สิทธิลดสวัสดิการน้ันขาดหาย
ข่าวไม่ถึงอาจไม่รู้อยู่ห่างไกล
ได้ข่าวใหม่ เราช่วยท่าน เพียงแจ้งเบอร์

แจ้งอนุมัติทันที 
ทุกที่ ทุกเวลา
เบิกเงินได้ภายใน 1 ชั่วโมง 

หลังรับ SMS
เมื่อกู้เงินสามัญทุกประเภท

       “ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นท่ี 6”  เปิดรับสมัครแล้ว 

สำาหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ัวประเทศ  รับสมัคร พ่อ-แม่-ลูก โดยบุตรของสมาชิกอายุต้อง 

ไม่ตำา่กว่า 10 ปี จำานวนครอบครัวละไม่เกิน 4 ท่าน และต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

ค่ายครอบครัวสมาชิกสัมพันธ์มาก่อน รับสมัครต้ังแต่วันน้ี – 10 กันยายน 2553  

เดินทางวันท่ี  16-18  ตุลาคม 2553 ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี

เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกช่วยเหลืออาทรซ่ึงกันและกัน สร้างความ

ผูกพันในครอบครัว และมีจิตสำานึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

“ค่ายครอบครัวเป็นร้ัวผูกพันรัก    ให้รู้จักช่วยเหลือและแก้ไข

อีกได้เพ่ิมสัมพันธ์ป้องกันภัย       สหกรณ์จัดให้ได้เพลิดเพลิน”

          ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿            

     “ค่ายเยาวชนคนรักป่า รุ่นท่ี 11” สำาหรับสมาชิกสหกรณ์

ท่ัวประเทศ ท่ีประสงค์จะส่งบุตรเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรักป่า เพ่ือการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ปีน้ีจัดข้ึน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  

รับสมัครต้ังแต่วันน้ี – 10 กันยายน 2553 เดินทางวันท่ี 23-25 ตุลาคม 2553  เพ่ือ 

ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักประหยัด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เกิดความรักป่าไม้มากข้ึน  

แถมได้ประสบการณ์กลับไปเป็นท่ีระลึกอีกด้วย อย่าปล่อยให้โอกาสน้ีหลุดมือ

“ค่ายเยาวชนฝึกฝนให้คนคิด    ใช้ชีวิตพอเพียงและเข้มแข็ง

และให้ใช้ประสบการณ์มาดัดแปลง    สหกรณ์คือแหล่งความรู้เอย”

         ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿  

**** ท้ัง 2 ค่ายสามารถส่งใบสมัครได้ท่ีทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด ในวันเวลาราชการ หรือส่งโทรสาร 0-2579-9774  อ่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแผ่นพับ ***********

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก สามารถสอบถามได้

โดยตรงท่ีประธานกลุ่ม หรือติดต่อสอบถามได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

สมาชิกทุกท่าน อย่าลืม สมัครเป็นผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันท่ี 16 – 31  

ส.ค. 53 และไปใช้สิทธิเลือกต้ังผู้แทนของท่านในวันพุธท่ี 1 กันยายน 2553 

สำาหรับการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกมีรายละเอียดดังน้ี

วันท่ี 16-31 สิงหาคม 2553  วันรับสมัครรับเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

วันท่ี 1 กันยายน 2553  วันเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

วันท่ี 6 -17 กันยายน 2553  วันรายงานผลการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

วันท่ี 1 ธันวาคม 2553  ประกาศรายช่ือผู้แทนสมาชิก

การอุทิศตนและใช้สิทธิออกเสียงของท่าน 
มีค่าต่อการพัฒนาสหกรณ์

ตุลานี้อย่าพลาด!
กับ 2 ค่ายดีๆ ปีละครั้ง
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ข้ าร าชการพนักงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ร่วมใจสมัครสมาชิก สอ.ปม.

เมื่อวันที่  8 และ 13 กรกฎาคม 2553 

คณะเจ้าหน้าที่จาก สอ.ปม. จำากัด ได้เดินทางไป 

รับสมัครสมาชิกใหม่ท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โดยมี คุณชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์ ผู้แทนสมาชิก 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แนะนำา 

และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากข้าราชการ 

ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ให้ความสนใจ 

พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำาแนะนำาในการ 

สมัครสมาชิก สมาชิกสมทบ และแจ้งสิทธิประโยชน์ 

มากมายของสหกรณ์ และขอขอบคุณ นางอรพินท์  

วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดี  นางอนงค์ ชานะมูล  

เลขานุการกรม และ นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง  

ผู้อำานวยการกองคลัง ที่จัดสถานที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

และอำานวยความสะดวกในการรับสมัคร มา ณ 

โอกาสนี้ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์มากมาย 

แบบนี้มาเป็นครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์  

กรมป่าไม้  จำากัด กันดีกว่า ท่านใดสนใจสมัคร

สมาชิกติดต่อได้ที่ 0-2579-7070 หรือ ดูข้อมูล 

เพิ่มเติมที่ www.025798899.com

สายสัมพันธ์สหกรณ์
โดย : ไผ่ลู่ลม

สตรีใด……......... ไหนเล่า…….….. เท่าเธอนี้ 
เป็นผู้ที่…............ ลูกทุกคน…....…  ยิ่งรู้จัก 
เป็นผู้ที่…............ มีพระคุณ…....… การุณนัก 
เป็นผู้ที่…............ สร้างความรัก.... สอนความดี 
เป็นผู้ที่…........…  คอยสั่งสอน….... เอาใจใส่ 
คอยห่วงใย…...... เราทุกคน….…... จนวันนี้ 
เปรียบแสงทอง... สว่างลำ้า..........…  นำาชีวี 
เธอคนนี้…......…  คือ “แม่”…….... ของเราเอง 

วารสารฉบับนี้ต้อนรับฉบับวันแม่  มีผู้หญิงเก่งอีกหลายคนที่สวมหมวกหลายใบ

และทำาได้ทุกบทบาท เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ วันแม่ปีนี้คุณมอบสิ่งดีๆ ให้แม่แล้วหรือยัง  

ด้วยความรักอันกว้างใหญ่ไม่รู้จบท่ีบรรจุอยู่ในหัวใจใสๆ ของผู้เป็นแม่อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ถ้าถามแม่ว่า 

อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันแม่ แม่ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่ต้องคิด แม่ไม่ต้องการ

อะไรขอให้ลูกอยู่กับแม่ก็พอ ยังไม่สายเกินไปที่จะทำาสิ่งดีๆ เพื่อคนที่เรารัก

❤ ขอขอบคุณ  คุณชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์ ผู้แทนสมาชิกกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ที่ทำาหน้าที่ผู้แทนสมาชิก ส่งเสริมให้เพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สมัครเป็นสมาชิกใหม่ ร่วมเป็นครอบครัวสอ.ปม. หน่วยงานใด...สนใจให้สหกรณ์

ไปเปิดรับสมัครสมาชิก แจ้งได้ที่ 0-2579-7070 สอ.ปม ยินดีไปทุกเมื่อครับ  

❤ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดตาก นายอเนก ลิ้มประเสริฐ ช่วงนี้เป็นช่วง

ย้ายสังกัดกลุ่ม ทำางานหามรุ่งหามคำ่าจนตัวเองไม่ค่อยสบาย อย่างไรก็อย่าลืม

ดูแลสุขภาพด้วย จะได้มีสุขภาพแข็งแรงครับ 

❤ โครงการดี ๆ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับค่ายครอบครัวสหกรณ์

สัมพันธ์ เดินทางวันที่ 16-18 ต.ค.53  ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  และ ค่ายเยาวชน

คนรักป่า เดินทางวันที่ 23-25 ต.ค.53 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี ดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ที่ www.025798899.com  หรือรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ ในวันเวลาราชการ

❤ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสมโภช จะระนะรัตน์ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

ไล่จับกุมผู้กระทำาผิดลักลอบแปรรูปไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ บริเวณป่าหลังวัดห้วยสัตว์ใหญ่ 

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยสหกรณ์มอบทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก

ประสบภัยเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำานวน 10,000 บาท 

❤ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้สามัญ ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกภาคจังหวัดที่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ส่งใบเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อเข้ามากันอย่างล้นหลาม จนสแกนกัน 

แทบไม่ทัน แต่ถึงจะส่งมามากแค่ไหน เราก็บ่หยั่น ฝากบอกพ่อแม่พี่น้อง ชาวสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ 

กรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ก็ให้รีบกรอกกันเข้ามา เพื่อสิทธิประโยชน์ของ 

ตัวท่านเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

    ลายมือที่อัพเดทสุด จะต้องมีลายเซ็น

และวันที่ปรากฏอยู่บนลายมือชื่อของท่าน  

ถึงจะเรียกได้ว่าท่านอินเทรนด์ ตามกระแส 

สหกรณ์มั๊กๆๆ..
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 การก่อสร้าง อาคารสำานักงาน ฯ  ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ปัจจุบัน ได้ดำาเนินการ

ก่อสร้างไปแล้ว จำานวน 3 ชั้น และอยู่ในระหว่างการทำาคาน และพื้น ชั้นดาดฟ้า  

เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการติดตั้งโครงหลังคา และ มุงหลังคา ประมาณเดือนสิงหาคม 

เป็นต้นไป

ความก้าวหน้าอาคารสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ภาพถ่ายมุมสูงโครงการก่อสร้าง
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มุมนี้มีคำ�ตอบ
1. สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ฝากเงินสูงสุดได้เท่าไรและมีสิทธิ์ระดมหุ้นสูงสุดได้เท่าไร
ตอบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ฝากเงินได้สูงสุดทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาทและระดมหุ้นได้สูงสุด 

ไม่เกิน1,000,000 บาท และมีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน 90%ของมูลค่าหุ้นสะสม หรือไม่เกิน 90%ของเงินฝาก

2. ถ้าสมาชิกขาดส่งเงินค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์จะดำาเนินการอย่างไร
ตอบ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ถ้าสมาชิกขาดชำาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำาระรวมถึงหกงวด

ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำาเนินการ หรือค้างส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน

เป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ถึงสามงวดสำาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  ตามข้อบังคับ สมาชิกจะถูก

ให้ออกจากสหกรณ์และโอนหุ้นชำาระหนี้เก็บกับผู้คำ้าประกันต่อไป

3. สมาชิกมีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จำานวน 550,000 บาท แต่ไม่สามารถ
โอนออกจากสหกรณ์ไปยังธนาคารกรุงไทยได้ทั้งยอดเป็นเพราะเหตุใด 
ตอบ สมาชิกสามารถโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ได้ไม่เกินวันละ 200,000 บาท 

และสามารถถอนจากบัตรATM ธนาคารกรุงไทยได้ในวงเงินตามบัตรที่สมาชิกถืออยู่คือบัตรทอง 150,000 บาท และ 

บัตรคลาสสิค  50,000 บาท หรือถอนที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยวันละ 200,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือในบัญชี 

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์จะต้องทำารายการโอนอีกครั้งในวันถัดไป

4. สมาชิกเปลี่ยนรหัส ATM ของธนาคารกรุงไทยต้องแจ้งทางสหกรณ์หรือไม่
ตอบ การเปลี่ยนรหัส ATM ของธนาคารเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสได้เอง 

ไม่ต้องแจ้งสหกรณ์ให้ทราบ

5. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-7070 และ 0-2579-8899 ต่างกันอย่างไรและรหัสประจำาตัว 
co-op phone จะใช้ได้ในกรณีใด
ตอบ เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-7070 เป็นเบอร์ที่สมาชิกสามารถใช้บริการเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ call center  ส่วน

เบอร์โทรศัพท์  0-2579-8899 เป็นเบอร์ที่ใช้บริการในระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และต้องใส่รหัสประจำาตัว co-op phone 

เพื่อใช้บริการสำาหรับการสอบถามข้อมูลในระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

เงินโอนของใคร ? แสดงตัวด่วน
     สมาชิกท่านใดโอนเงินมายังบัญชีสหกรณ์ กรุณาตรวจสอบตามรายการด้านล่างด้วยเนื่องจากมี
ยอดเงินโอนบางยอดไม่ทราบเจ้าของ 

ลำาดับ วันที่โอน ยอดเงิน ธนาคาร/สาขาที่ทำารายการโอน

1 21 ต.ค. 52  1,823.00 ไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสวนพลู

2 2 ก.พ. 53  1,000.00 ไทยพาณิชย์ สาขาบุรีรัมย์

3 4  มี.ค. 53  1,183.00 ไทยพาณิชย์ สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

4 5 ก.ค. 53  177,900.00 กรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

5 13 ก.ค. 53  800.00 ไทยพาณิชย์ สาขาบุรีรัมย์

หากเป็นเงินที่ท่านโอนมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยด่วน
ติดต่อ ฝ่ายธุรกรรมทางธนาคารฯ 0-2579-7070 ต่อ 112   ( คุณปริษา หรือ คุณวิไลวรรณ )
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ผลการดำาเนินงาน

รายการ
31 พฤษภาคม 

2553
30  มิถุนายน  

2553

จำานวนสมาชิก 13,034 13,026

จำานวนสมาชิกสมทบ 4,370 4,453

สินทรัพย์รวม 7,774,890,037.23 7,832,473,164.30

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 77,554,379.18 123,671,143.99 

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000.00 0.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 49,784,782.61 49,719,986.62 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,442,619,091.23 5,487,761,718.96 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 774,416,830.35 771,552,107.41 

เงินลงทุนระยะยาว 1,365,001,000.00 1,365,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,912,411.28 3,798,920.85 

อาคาร - ระหว่างก่อสร้าง 21,307,810.74 21,495,825.03 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,619,352.92 1,590,138.80 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 961,619.84 169,563.56 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,712,759.08 7,712,759.08 

หน้ีสินรวม 4,652,647,475.38 4,677,906,807.56

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,082,000,000.00 1,036,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 407,702,065.86 404,774,201.83

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 47,131,694.11 49,065,151.95

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,076,588,224.67 2,114,392,069.21

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 605,102,292.48 628,195,071.26

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 287,049,781.94 297,326,574.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 86,528,104.33 91,036,561.45

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 16,360,471.39 17,887,522.86

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 16,875,905.18 17,802,514.52

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 596,219.62 653,216.01

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,539,582.67 1,577,973.35

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 33,562.76 33,897.47

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,015.77 24,255.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,017.53 10,117.43

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,025.21 10,125.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,025.21 10,125.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 131,301.24 132,610.66

หน้ีสินหมุนเวียน 14,595,069.41 8,615,703.53

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,359,116.00 10,359,116.00

ทุนของสหกรณ์ 3,009,709,533.75 3,028,940,989.25

ทุนเรือนหุ้น 2,712,170,600.00 2,731,757,390.00

ทุนสำารอง 179,883,123.44 179,923,387.94

ทุนสะสม 117,655,810.31 117,260,211.31

รายได้ 175,821,713.66 221,102,214.74

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 160,953,184.28 194,490,984.73

ผลตอบแทนจากการลงทุน 14,659,863.06 26,292,034.56

รายได้อ่ืน 208,666.32 319,195.45

ค่าใช้จ่าย 63,288,685.56 95,476,847.25

ดอกเบ้ียจ่าย 47,422,959.75 76,765,748.10

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 15,865,725.81 18,711,099.15

กำาไรสุทธิ 112,533,028.10 125,625,367.49

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและ

ทรัพย์สิน

4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.10

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) 

ประเภท 1

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) 

ประเภท 2

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ

(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่)

5.85
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ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนหนึ่ง มีอาการ “ป่วยและ

ซึมเศร้า” อาจด้วยสาเหตุเงินขาดมือ แถมตอนนี้

อากาศก็ร้อน ย่อมทำาให้สมาชิกมีอารมณ์ที่ร้อนยิ่งกว่า  

ด้ วยความปรารถนาดีจากสามสาวสหกรณ์ขอเตือน 

ท่ านสมาชิกว่ า ให้ท่ านค่อย ๆ คิดทบทวนกับปัญหา 

เงินขาดมือ เพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านคิดมากจนทำาให้

เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ก็ยิ่งจะทำาให้

เศร้ายิ่งกว่า

สหกรณ์ฯ ได้ยึดหลักเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน มาโดยตลอด 

ไม่ว่าจะเป็นสามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก และล่าสุด 

15 ต.ค. 52 ที่ผ่านมาได้เปิดเงินกู้สามัญ “ควิกเบิร์ด สเปเชี่ยล” สูงสุดถึง 2,000,000 บาท ทำาให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ 

เฮไปตามๆ กันเพราะได้เงินเป็นกอบเป็นกำา สามารถนำาเงินนั้นๆ ไปทำาอะไรได้ตั้งหลายอย่าง เดินไปตรงไหนก็จะพบแต่รอยยิ้ม  

และคำาขอบคุณ ที่ช่วยให้สมาชิกนั้นหายใจได้สะดวกขึ้น หลายท่านได้หลุดพ้นจากวังวนเงินกู้นอกระบบด้วย สามสาวสหกรณ์ก็ขอ

เป็นกำาลังใจให้นะค๊ะ

แต่ตอนนี้สิ สมาชิกเริ่มมีอาการ “ป่วยและซึมเศร้า” ด้วยอาการเงินขาดมือ เพราะไม่สามารถยื่นกู้สามัญกับ 

สหกรณ์ฯ ได้  ด้วยเหตุผลที่ยื่นไม่ได้เพราะเงินเดือนสุทธิหลังจากการกู้เงินเหลือไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ได้กำาหนดไว้

โดยมีข้อสังเกตคือ  ท่านสมาชิกที่มีอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 12,440 บาท ไปจนถึง 15,260 บาท และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้รวมถึงท่านสมาชิกระดับเงินเดือนอื่นๆ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปด้วย ระบบจะคำานวณยอดการผ่อนชำาระหนี้ถึงอายุ 60 ปี  

ท่านต้องหมดหนี้กับสหกรณ์ฯ หรือเหลือหนี้ 90 เปอฺร์เซ็นต์ของหุ้นที่ท่านมีอยู่ เพื่อให้บั้นปลายชีวิตหลังเกษียณ ท่านจะได้เป็น 

ผู้เกษียณที่มีความสุขแถมยังมีหุ้นก้อนหนึ่งไว้กินปันผลทุกปี 

ทีนี้ก็ถึงบางอ้อแล้วใช่มั๊ยค๊ะ ว่าทำาไม๊ ทำาไม... สหกรณ์ฯ ถึงคืนเอกสารการกู้ให้ท่าน 

ข้อแนะนำาคือ อยากฝากให้สมาชิกทุกท่านมีการวางแผนทางการเงินที่ดี รู้จักปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไม่

ประมาทเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้ก้อนโต รู้จักแบ่งสัดส่วนเงินว่าจะออมสินมัธยัสถ์เท่าไหร่ หุ้นเท่าไหร่ และเงินใช้จ่ายครอบครัวเท่าไหร่  

จะทำาให้เราไม่ต้องลำาบากในอนาคต และในยามเกษียณด้วย  ส่วนสมาชิกที่ยังอายุไม่ครบ 50 ปี เมื่อได้อ่านคอลัมน์นี้แล้ว คงต้อง

เริ่มเตรียมตัวและวางแผนการออมตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่านะเจ้าค๊ะ จะได้ไม่เกิดอาการอย่างท่านสมาชิกข้างบน สุดท้ายสามสาว 

สหกรณ์ฯ ขอฝากคติให้กำาลังใจท่านสมาชิกดังนี้

“อุปสรรคและปัญหา เป็นที่มาของความสำาเร็จ”

มุมนี้สงสัยต้องอ่�น
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คำาถามฉบับนี้ถามว่า เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว มีอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี  ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่ 

เดือนอะไร  และจะต้องมีหนี้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของหนี้ทั้งหมด

สำาหรับ 5 ท่านที่ส่งคำาตอบมาเร็วที่สุด ภายใน 31 สิงหาคม 2553 จะได้รับกระเป๋าลดโลกร้อน จำานวน 5 ใบ  

ส่งคำาตอบได้ที่ email:forestcoop@gmail.com หรือส่งไปรษณียบัตรมาที่ ตู้ป.ณ.169 ปทจ.จตุจักร กทม.10900  

(ผู้ที่ตอบมาทางอีเมล์โปรดระบุชื่อ - ที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการส่งของรางวัลไปให้)

เฉลยคำาถามฉบับที่ 123

การจะจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกได้จะต้องมีจำานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า  

10 คน และอนุมัติวงเงินไม่เกิน 200 บาท ต่อคน หมดเขตวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ผู้โชคดีได้รับเหรียญที่ระลึกพระไตรสสตวรรษานุสรณ์

➧ คุณอานุภาพ พิพัฒโภคผล

➧ คุณธิดารัตน์  ธนะกิจวัชรกุล

➧ คุณทรงศักด์ วัฒนเมธากุล

➧ คุณฉันทนา ทับทอง

ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณภัทร  อินสกุล    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

มุมนี้มีร�งวัล


