FORESTCOOP

ฉบับที่ 241 เดือนมิถุนายน 2563

เรื่องเด่นฉบับนี้
• ค้นหาผู ้แทนสมาชิ กดีเด่น
• ขยายเวลาการพักช� ำระหนี้

เลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก
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เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ค้นหาผู้แทนสมาชิกดีเด่น
เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
กรณีเป็นค่ารักษาพยาบาล
เงินกูส้ ามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สำ�หรับซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ผลการดำ�เนินงาน
ขยายเวลาการพักชำ�ระหนี้

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

ตุลาคม 2563 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
สำ�หรับปฎิบัติหน้าที่ประจำ�ปี 2564-2565
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“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทน
สมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติงบการเงิน การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ดังนั้นผู้แทนสมาชิก คือ
ผู้มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการก�ำหนดอนาคตของสหกรณ์
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หากเลือกคนที่มีความสนใจด้าน
สหกรณ์ มีแนวคิดและทัศนคติ ที่ก้าวไกล มาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์
ก็จะท�ำให้สหกรณ์ของพวกเรา มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกท่าน

“เลือกคนดี มีคุณภาพ
ร่วมพัฒนา สอ.ปม.”
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

เกร็ดน่ารู้

สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
◈ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นจะมี สั ง กั ด กลุ ่ ม อยู ่ แ ล้ ว โดยสามารถดู สั ง กั ด
กลุ่มของตัวเอง ได้จาก www.025798899.com เลือกเมนู
ผู้แทนสมาชิก
◈ แต่หากสมาชิกต้องการจะย้ายสังกัดกลุ่ม ให้สมาชิกส่งค�ำขอ
ย้ า ยสั ง กั ด กลุ ่ ม มาที่ ส หกรณ์ “ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่
www.025798899.com หัวข้อที่ 11.5 ผส.09 แบบฟอร์ม
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก”
◈ หากสมาชิ ก มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม สมาชิ ก ขึ้ น มาใหม่
สามารถ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อที่ 11.6 ผส.10 ค�ำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก” แล้วส่งมา
ที่สหกรณ์ (ก�ำหนดให้กลุ่มสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน)
◈

1. ดำ�เนินการผ่านสหกรณ์

1
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

2
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 7 สิงหาคม 2563

สหกรณ์จะประกาศรายชื่อกลุ่ม สิ้ น สุ ด การขอย้ า ยสั ง กั ด กลุ ่ ม แจ้งความประสงค์ย้ายไปสังกัด
ครั้ ง แรก และรายชื่ อ สมาชิ ก และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่
กลุม่ ใหม่ กรณีสหกรณ์ประกาศ
ที่สังกัด แต่ละกลุ่ม ให้สมาชิก
ยกเลิกกลุ่ม
เริ่ ม ต้ น การขอย้ า ยสั ง กั ด กลุ ่ ม
และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สหกรณ์ ป ระกาศรายชื่ อ กลุ ่ ม
ครั้งที่ 2 จ�ำนวนผู้แทนสมาชิก
และรายชื่ อ สมาชิ ก ที่ สั ง กั ด
แต่ละกลุ่ม (ตามที่สมาชิกด�ำรง
ต�ำแหน่งในหน่วยงาน การขอ
ย้ า ยสั ง กั ด กลุ ่ ม และการขอ
จัดตั้งกลุ่มใหม่)

2. ดำ�เนินการโดยกลุ่มเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 7 - 18 กันยายน 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

วันที่ 8 - 30 ตุลาคม 2563

รั บ สมั ค ร ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ณ จุด รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทน
ผู้แทนสมาชิก โดยสมัครได้ที่ เลื อ กตั้ ง ในสั ง กั ด กลุ ่ ม สมาชิ ก สมาชิ ก โดยประธานกลุ ่ ม
สังกัดกลุ่มสมาชิกของท่าน
ของท่าน
สมาชิ ก สหกรณ์ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม
จะรายงานผลการเลื อ กตั้ ง ให้
สหกรณ์ แ ละผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ ก
ตั้งทราบ

30 พฤศจิกายน
2563

สหกรณ์

จะประกาศรายชือ
่
ผูแ้ ทนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ค้นหาผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบของผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่

สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิก เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดให้มีผู้แทน
สมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์ ในการร่วมประสานงาน
และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึง
เป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และยกย่องเชิดชู
ผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จึงได้ก�ำหนดให้มีการ
คัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจ�ำปี 2562 – 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ยกย่องเชิดชูผู้แทนสมาชิกที่เสียสละ อุทิศตน มีใจบริการ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการท�ำหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก  
คุณสมบัติผู้แทนสมาชิกดีเด่น
1. เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการท�ำหน้าที่ผู้แทนสมาชิก
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์

การเสนอชื่อ การคัดเลือก และการตัดสิน
1. การเสนอชื่อ
สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์ก�ำหนด โดยกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2562-2563
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น
ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 11.4
2. การคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะพิจารณาคัดเลือก
บุคคลตามข้อ 1. โดยวิธกี ารตรวจสอบประวัติ ข้อมูลทีส่ มาชิก หรือ
กลุ่มสมาชิกน�ำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การตัดสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะพิจารณาคัดเลือก
ผู้แทนสมาชิก ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ได้รับรางวัล “ผู้แทน
สมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2562-2563 ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้
กรณีที่ไม่มีผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการคัด
เลือกให้เป็น “ผูแ้ ทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2562-2563 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่ประกาศชือ่ ผูไ้ ด้
รับรางวัล
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ระยะเวลาดำ�เนินการ
1. การเสนอชือ่ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 30 กันยายน 2563
2. การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
3. การประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะประกาศ
ผลการคัดเลือก “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2562-2563
ภายในเดือนธันวาคม 2563
4. การมอบรางวัล “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจ�ำปี 2562-2563
จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564

รางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น
1. โล่เชิดชูเกียรติ
2. เสื้อสูทแจ๊คเก็ต

สำ�หรับการค้นหาผูแ
้ ทนสมาชิกดีเด่นนัน
้ มีสว
่ นสำ�คัญ
เป็ น อย่ า งมาก เพื่ อ ก่ อ เกิ ด ขวั ญ กำ�ลั ง ใจให้ ผู ้ แ ทน
สมาชิ ก ดี เ ด่ น ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ดี ง ามนี้ เพื่ อ มวล
สมาชิกและสหกรณ์สืบต่อไป

กู้ได้สูงสุด 120,000 บาท

เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครอง ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
• ผ่อนชำ�ระนาน 144 งวด โดยหักจากเงินได้รายเดือน
ชีวิตและทรัพย์สิน
• ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
• จำ�นวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำ�นวนเงินกู้สามัญทุกประเภทและหนี้ตามสลิป

รายเดือนแล้วไม่เกิน 70% ของรายได้
• ผูท้ ย่ี นื่ คำ�ขอกูจ้ ะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รบั อนุมตั เิ งินกูส้ ามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ
และทรัพย์สินมาก่อน  

เพิ่มทางเลือกใหม่
เพิม่ ความมัน่ ใจ อุน่ ใจเมือ่ อยูบ่ า้ น
เดินทางด้วยความสบายใจ
เพราะบ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้
ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่เก็บทรัพย์สิน
อันมีค่าที่ส�ำคัญของครอบครัว จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับความ
ปลอดภัยในบ้าน เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว

ซึ่งในโครงการเงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ สอ. ปม.
นั้นจากเดิมเพื่อให้สมาชิกใช้เป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการซื้ออาวุธปืน เท่านั้น  
สอ.ปม. จึงได้เพิ่มทางเลือกใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยส�ำหรับอาคารบ้านเรือน เพื่อคุ้มครองบ้านเรือนของสมาชิก
ได้ด้วย เช่น  กล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

อ่านรายละเอียด เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชี วิต
และทรัพย์สิน ได้ท่ี www.025798899.com

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน” กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของ
ราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2565
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ได้มีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อ
การอืน่ “กรณีซอื้ ทีด่ นิ ” เพือ่ เป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ งิ น กู้
ซื้ อ ที่ ดิ น โดยมี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น เป็ น
หลักประกัน และเพื่อไถ่ถอนจำ�นองที่ดิน
กั บ สถาบั น การเงิ น อื่ น โดยที่ ดิ น ต้ อ งมี
หลักเกณฑ์ดังนี้

• เป็ น โฉนดที่ ดิ น (น.ส.4จ)
หรือ นส.3ก.
• ทีด่ นิ ต้องมีทางสาธารณะ เข้า –
ออก สะดวก
• ไม่ เ ป็ น ที่ ดิ น ห้ า มจ�ำ หน่ า ยจ่ า ย
โอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง)

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้น
ไม่น้อยกว่า 5% ของจ�ำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้) ให้ยื่นค�ำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาค�ำขอกูภ้ ายใน 60 วัน นับแต่วนั ยืน่ ค�ำขอกู้ กรณีได้รบั อนุมตั เิ งิน
กู้สหกรณ์จะนัดหมายท�ำนิติกรรมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้

จ�ำนวนวงเงินกู้ (กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
• กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท กู้ได้ 80% ของราคาประเมิน
• กู้เกิน 2 ล้านบาท กู้ได้ 70% ของราคาประเมิน
การผ่อนช�ำระ
• ผ่อนช�ำระนานสูงสุด นาน 30 ปี
• อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนช�ำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
• อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี
อ่านรายละเอียด เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
ได้ท่ี www.025798899.com
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เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว กรณีเป็นค่ารักษาพยาบาล
ให้ทุกการรักษาไม่เป็นเรื่องกังวลอีกต่อไป

ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี
12 งวด

•
• กู้เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเพื่อค่ารักษาพยาบาล
• ผ่อนชำ�ระนาน
• ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
• จ�ำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมกับสิทธิ์กู้ฉุกเฉินแล้วต้องไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น และภาระการช�ำระหนี้ต้องไม่เกิน 70% ของรายได้
เพิม่ หลักประกันความมัน่ คงของชีวิต คลายกังวลเรื่องค่าใช้ จ่ายยามเจ็บป่ วย
การเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และยังน�ำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่าย ที่บางครั้งเงินส�ำรองที่เก็บไว้อาจไม่พอค่ารักษา
พยาบาล สอ.ปม. จึงมีโครงการ เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ที่ท�ำให้ทุกการรักษาไม่เป็นปัญหา และเป็นเรื่อง
กังวลส�ำหรับสมาชิกอีกต่อไป เดิมทีนั้น เงินกู้สามัญประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกสร้างความมั่นคง สนับสนุนให้ได้ออมเงินสะสมระยะยาว
โดยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองในอนาคตส�ำหรับตนเองและครอบครัว แต่ สอ.ปม. ได้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
ในยามทีส่ มาชิกเจ็บป่วย ซึง่ ในการรักษาแต่ละครัง้ ท�ำให้เกิดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลมากมาย สอ.ปม.จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันภัยให้กบั สมาชิก
ที่แม้ว่าสวัสดิการของรัฐก็ไม่อาจครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งหมด

อ่านรายละเอียด เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัวกรณีเป็นค่ารักษาพยาบาล ได้ท่ี www.025798899.com

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงานสำ�หรับซื้อรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า

ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

•
• กู้ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุด

$

100,000 บาท

• ผ่อนช�ำระนาน 144 งวด
• ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
• จ�ำนวนเงิ น ให้ กู ้ เ มื่ อ รวมจ�ำนวนเงิ น กู ้ ส ามั ญ ทุ ก ประเภทและหนี้ ต าม
สลิปรายเดือนแล้ว ไม่เกิน 70% ของรายได้
ยุ คแห่งพลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่! กับฝั นที่ไม่ไกลเกินเอือ้ ม
ทุกวันนี้มีการใช้ยานยนต์บนท้องถนนมากขึ้น ใช้พลังงานมากขึ้น ขณะที่พลังงานมีจ�ำกัดและขาดแคลน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ยานยนต์ไฟฟ้าจึงก�ำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบัน และก�ำลังค่อย ๆ เข้ามาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ประหยัดค่าใช้จ่าย สอ.ปม. จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 ต่อยอดจาก
โครงการเดิมที่มีเงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งเชื้อเพลิง LPG และ NGV ในรถยนต์ รวมถึงเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ที่ออกประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้
จนล่าสุดกับเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานส�ำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ท่านที่ต้องการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ใช้งานได้ในระยะยาว และมีสว่ นท�ำให้มลพิษในโลกลดน้อยลง โครงการนีจ้ งึ เป็นเสมือนฝันทีไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ ม ให้สมาชิกสามารถซือ้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ด้วยเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ และมีวงเงินตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท
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อ่านรายละเอียด เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ส�ำหรับซื้ อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ท่ี www.025798899.com

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

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

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่
สหกรณ์

31 พฤษภาคม 2563

30 เมษายน 2563

13,277
13,279
19,484
19,450
21,369,304,749.04 21,688,920,060.88
708,386,765.54
580,351,885.39
3,019,117,618.59 3,083,016,304.68
6,381,367,748.39 7,229,652,877.39
8,048,382,926.09 8,084,977,256.70
502,853,461.41
512,273,648.33
2,629,922,164.00 2,111,944,388.00
3,174,803.58
3,224,481.58
6,100,232.95
6,094,532.95
59,877,572.36
59,877,572.36
10,121,456.13
17,507,113.50
13,010,803,419.56 13,265,665,572.84
3,577,000,000.00
6,389,623,182.18
655,601,600.63
4,070,905,515.69
1,172,296,010.99
241,494,397.17
245,279,284.29

3,387,000,000.00
6,709,578,181.78
694,759,811.20
4,309,436,198.42
1,201,176,131.28
255,589,395.80
244,573,271.67

4,046,373.41

4,043,373.41

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)

2,960,705,791.54 3,083,743,128.10
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
255,469,682.52
259,092,554.66

รายการ

31 พฤษภาคม 2563

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิก
สมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ อเนกประสงค์(สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
(สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
(ตามเกณฑ์เงินสด)

30 เมษายน 2563

2,587,321,251.44

2,706,156,839.99

50,925,800.23

53,009,192.12

66,989,057.35

65,484,541.33

17,048,550.83
16,009,113.38
33,450,278.01
36,359,532.58
32,975,617.00
32,975,617.00
8,358,501,329.48 8,423,254,488.04
7,411,118,480.00
681,179,234.54
122,245,949.22

7,386,207,610.00
681,179,234.54
122,877,749.22

(124,260,747.23)

23,894,737.94

268,218,422.95

209,095,156.34

442,099,302.72
199,289,632.57
9,388,734.79
52,109,573.70
179,317,447.07
1,993,914.59
174,505,158.04
145,299,600.30
29,205,557.74
267,594,144.68

360,755,828.02
160,013,905.56
7,543,449.20
40,999,441.03
150,262,719.64
1,936,312.59
139,378,272.42
114,636,901.94
24,741,370.48
221,377,555.60

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน
2560) ร้อยละ/ปี
5.90
4.50
5.90

(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2563) ร้อยละ/ปี
5.60
4.20
5.60

5.55

5.25

5.80

5.50

4.95

4.65

4.95

4.65

6.00
(เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561) ร้อยละ/ปี

5.70
(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2563) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1
(0.00 % 12 เดือนแรก)

3.50

3.30

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

4.50

4.30

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
ประเภท 3

5.55

5.25

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญดิจิตอล
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน
2561) ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
(เริ่มวันที่ 1 เมษายน
2560) ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
3.75
6.10

(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2563) ร้อยละ/ปี
2.55
2.55
2.80
3.55
3.80
(เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2563) ร้อยละ/ปี
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
5.80
3.45
5.80

เงินกู้
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคาร
ธุรกิจประเภท 1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคาร
ธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
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ขยายเวลา

ยื่นพักชำ�ระหนี้ - ลดค่าหุ้นรายเดือน
ถึง 18 กันยายน 2563

ต

ามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ได้มีมาตรการช่ วยเหลือสมาชิกและสมาชิก
สมทบทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สหกรณ์
ได้กําหนด มาตรการพักชําระหนีเ้ งินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) และลดส่งค่าหุ้นราย
เดือน ขัน้ ต�ำ่ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยได้เริม่ ให้ส่งเอกสาร ตัง้ แต่
วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะมีผลพักชําระหนีเ้ งินต้น และลด
ส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 นัน้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้รับรู้ถึงปัญหาด้านการจัดทํา
เอกสารประกอบการขอพักชําระหนี้ โดยเฉพาะเรื่องของการที่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ค�้ำประกันก่อนนั้น แม้อาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง
แต่สหกรณ์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้สมาชิกและสมาชิกสมทบยื่นขอพักช�ำระหนี้ได้
ไม่ทันตามระยะเวลาที่สหกรณ์ก�ำหนด โดยปัญหาส่วนใหญ่ของสมาชิก มีดังนี้
 	

1. ผู้กู้และผู้ค�้ำประกันปฏิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ท�ำให้ไม่สะดวกในการ
ติดต่อนัดหมายลงลายมือชื่อ
ผูก้ แู้ ละผูค้ ำ�้ ประกันอยูไ่ กลกัน และไม่สามารถติดต่อ
ได้ เ นื่ อ งจากปฏิ บั ติ ง านอยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งของการแพร่ ร ะบาด
ของเชือ้ ไวรัส จึงไม่สามารถลงลายมือชือ่ ในใบคําร้องขอพักชําระ
หนี้ได้
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้ว
เห็นควรขยายระยะเวลาการขอยื่นการพักชําระหนี้และลดส่ง
ค่าหุน้ รายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบออกไป ถึงวันที่ 18
กันยายน 2563 โดยจะมีผลพักชําระหนี้เงินต้นได้ในเดือนถัดไป
นาน 3 เดือน หลังจากที่สมาชิกได้รับ SMS ยืนยันการอนุมัติ
ค�ำขอแล้ว

2.

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ำกัด โทร. 0-2282-6033-4

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ขอพักช�ำระหนี้เงินต้นและ
ลดส่งค่าหุ้นรายเดือนดังนี้
ส่งค�ำขอและได้รับ sms
ยืนยันการอนุมัติ

เริ่มพักช�ำระหนี้และลดส่งค่าหุ้น
รายเดือนในเดือน

ภายในวันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 63

พ.ค.- ก.ค. 63

ภายในวันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 63

มิ.ย. - ส.ค. 63

ภายในวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63

ก.ค. - ก.ย. 63

ภายในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 63

ส.ค. - ต.ค. 63

ภายในวันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 63

ก.ย. - พ.ย. 63

ภายในวันที่ 1 ก.ย. - 18 ก.ย. 63

ต.ค. - ธ.ค. 63

