FORESTCOOP

สอ.ปม. รัับรางวััล

“ส่่งเสริิมการออม
ยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี 63”

เรื่่�องเด่่นฉบัับนี้้�
• รายชื่�่ อผู้้�ได้้รัับรางวััล
วัันออมแห่่งชาติิ

• เวอร์์ชั่่� นใหม่่!!
ขั้น้� ตอนการโอนเงิิน
มาสหกรณ์์ผ่่าน App

ฉบัับที่่� 245 เดืือนพฤศจิิกายน 2563

สอ.ปม. รัับรางวััล

“ส่่งเสริิมการออมยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี 63”
วัันที่่� 31 ตุุลาคม ของทุุกปีี มติิคณะรััฐมนตรีี
กำำ�หนดให้้เป็็น “วัันออมแห่่งชาติิ” เพื่่อ� ส่่งเสริิม
ให้้ประชาชนเห็็นความสำำ�คััญของการออม

โดยในปีี 2563 นี้้� ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย จำำ�กััด (ชสอ.) ได้้ร่ว่ มกัับ สัันนิิบาตสหกรณ์์แห่่ง
ประเทศไทย และ บริิษััทสหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ได้้
จััดโครงการส่่งเสริิมการออมยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี 2563 ขึ้้�นมา ใน
วัันเสาร์์ ที่่� 31 ตุุลาคม 2563 ณ ห้้องรอยััล จููบิิลี่่� บอลรููม
IMPACT Chalenger เมืืองทองธานีี เพื่่�อคััดสรร สหกรณ์์ออม
ทรััพย์์ ที่่�มีีผลงานด้้านการส่่งเสริิมการออมเงิินให้้แก่่สมาชิิก

ประหยััดอดออม เอื้้�ออาทรซึ่่�งกััน และ

กััน... จากแนวทางที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด ได้้

ยึึดมั่่น� และให้้ความสำำ�คััญกัับการออมเงิินมาอย่่างยาวนาน... ไม่่
ว่่าจะเป็็น การเปิิดประเภทบััญชีีออมทรััพย์์ ที่่�ครอบคลุุมการ
ออมเงิินหลากหลายรููปแบบ, การเปิิดรัับเหรีียญ เพื่่�อนำำ�ฝาก
กัับสหกรณ์์ ทุุกวัันที่่� 10-25 ของเดืือน และ โครงการวัันออม
แห่่งชาติิ ที่่�ให้้สมาชิิกได้้ร่ว่ มสนุุกกัับการออมเงิิน พร้้อมรัับของ
รางวััล

สารบัญ

2
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สอ.ปม.รับรางวัลส่งเสริม
การออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563
รายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลโครงการ
วันออม
อัพเดทเวอร์ชั่นใหม่!! ขั้นตอนการ
โอนเงินมาสหกรณ์ผ่าน App ธนาคาร
รายงานผลการดำ�เนินงาน

2 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

นายสุุเทพ บััวจัันทร์์ ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
ได้้ให้้เกีียรติิเป็็นตััวแทนรัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณ

ด้้วยความมุ่่ง� มั่่น� ในการส่่งเสริิมการออมเงิินนี้้.� ..ชุุมนุุม
สหกรณ์์ออมทรััพย์์แห่่งประเทศไทย จำำ�กััด (ชสอ.) จึึงได้้มอบโล่่
เกีียรติิคุุณ เพื่่�อแสดงว่่า “สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด
ได้้รัับรางวััล สหกรณ์์ออมทรััพย์์ที่่�มีีการส่่งเสริิมการออมยอด
เยี่่�ยมแห่่งปีี 2563” โดยนายสุุเทพ บััวจันั ทร์์ ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
ได้้ให้้เกีียรติิเป็็นตััวแทนรัับมอบโล่่เกีียรติิคุณ
ุ

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

ประกาศ!!
รายชื่่�อผู้้�ได้้รัับรางวััล
วัันออมแห่่งชาติิ 2563

	จากที่่� สอ.ปม. ได้้มีีโครงการ “วัันแห่่งการออม” เพื่่�อเสริิมสร้้างแรงจููงใจและเชิิญชวนให้้สมาชิิกหัันมาฝากเงิินเพิ่่�มขึ้้�น โดย
กิิจกรรมนี้้�ได้้เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 – 31 ตุุลาคม 2563 สมาชิิกและสมาชิิกสมทบที่่�เข้้าร่ว่ มกิิจกรรม มีีสิิทธิิร่่วมลุ้้�นชิิงรางวััลจากสหกรณ์์
มากมาย และมีีการจัับรางวััล ในวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2563 เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ตามรายชื่่�อผู้้�ได้้รัับรางวััล ดัังนี้้�

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 กระเป๋าเป้ จำ�นวน 15 รางวัล
ลำ�ดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

ลำ�ดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

ลำ�ดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

1

4110

ประยูร ประยูรชาญ

6

17247

สมชาย จารุสัมพันธ์จิต

11

515791

ธิติมา ตั้งทวี

2

20512

กมลทิพย์ พรมเพ็ชร์

7

503472

นารถฤดี ถนอมพฤฒิกุล

12

12917

สมพร งาเนียม

3

5058

ชาตรี มากนวล

8

17075

ทรงธรรม สุขสว่าง

13

8126

จเร ขันตี

4

8129

อำ�นาจ ขวัญแย้ม

9

18236

ถาวร ชื่นคง

14

12638

จิระพล อ่ำ�ขำ�

5

8648

นเรศ ชมบุญ

10

1520

สุทัศน์ คงแย้ม

15

2497

เอกลักษณ์ เฉลิมวงษ์วิจิตร

ชื่อ-สกุล
เดโช ปลื้มใจ
ประชัน ธรรมป๊อก
ปิยชาติ เกสรทอง
กมลทิพย์ คงเพ็ชร์
พรรณี ศิริมัย
ศศมล ประถมพักตร์
ภัททิยา พรมเสนใจ
สุทยา เทศกาล
มลธุดา สุทธิพงศ์

ลำ�ดับที่
19
20
21
22
23
24
25

เลขสมาชิก
13720
19186
500720
6296
11239
15912
11306

ชื่อ-สกุล
หัสนีย์ แคะนาค
ณรงค์ คูณขุนทด
จตุพร โพธิ์เจริญ
สุวภรณ์ ต้นทองคำ�
บุญเลิศ สอนดี
วรรภา พรสิงห์
วิภาพร คันธรส

รางวัลที่ 2 ผ้าขนหนูสีฟ้า จำ�นวน 25 รางวัล
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เลขสมาชิก
516303
514195
500076
12230
522949
505581
14501
108

ชื่อ-สกุล
สาทร รักราษฎร์
อดิศักดิ์ เสนจันฒิชัย
นพรัตน์ ศรีพร
สมชัย แสงแก้ว
ศุภวิชญ์ ฝอยทอง
อภิรยา กาญจนะคช
วุฒิชัย ลิ้มไพบูลย์
ศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล

9

18942

สาวิตรี พินทรากุล

ลำ�ดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เลขสมาชิก
9721
15193
2162
506691
522885
502440
518880
500183
18581

รางวัลที่ 3 กระบอกน้ำ�ร้อนน้ำ�เย็น จำ�นวน 40 รางวัล
ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

1
2
3
4
5
6
7

516569
1768
7080
510381
2187
4751
18572

เพชรา พููดจา
ปรมิินทร์์ วงศ์์สุุวััฒน์์
ศากร อนุุกููล
อดุุล ศรีีวิิรััญ
วรรณพร อ่ำำ��ขำำ�
มงคล ไข่่มุุกด์์
ฉัันทนา ผิิวทอง

8
9
10
11
12
13
14

19706
12802
521500
505137
519201
502058
1354

ธีีรพงษ์์ เหล่่าพงศ์์พิิชญ์์
สุุรส วุุฒิิอิ่่�น
เสริิญ ฉัันทะ
วนิิดา แม่่หล่่าย
กษมา ตั้้�งทวีี
วััฒนาพล พิิไชยอ้้น
ศัักดิ์์� ติิสัันโต

15
16
17
18
19
20
21

2163
17600
518442
20435
10281
513193
10630

ปััญญารััตน์์ รัังศิิลป์์
เทวิิกา ไกรแสวง
ฉััตรดาว ปััญญายิ่่�งยง
วีีรวรรณ สัันเดช
ประจััน ดาวัังปา
สุุรสิิทธิ์์� ใจมาวิิราศ
ปััญจรััตน์์ จิินตนา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

วารสารสหกรณ์
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รางวัลที่ 3 กระบอกน้ำ�ร้อนน้ำ�เย็น จำ�นวน 40 รางวัล (ต่อ)
ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

22
23
24
25
26
27

17810
13543
519125
14390
521403
503661

แสงนำำ� ผจงวิิริิยาทร
ประเสริิฐ มั่่�นใหญ่่
กุุลิิสรา ใคล้้สา
สมศัักดิ์์� โคตะมะ
อััตสิิทธ์์ คุุณาวงศ์์
ธรรมรััตน์์ ปพนพััชรนาวิิน

28
29
30
31
32
33

7176
694
503300
6120
16829
910

วัันชััย ขุุนเอม
ไพบููลย์์ ทิิวากรพรรณราย
อมรรััตน์์ เรืือนแก้้ว
รัักษ์์ คำำ�นวณศิิลป์์
ไกรลาศ เทพสััมฤทธิ์์�พร
ไพริินทร์์ เชื่่�อมชิิต

34
35
36
37
38
39
40

19548
2251
3343
3609
521454
11719
18780

วิิลาสินีีิ ศัักดิ์์�เทวิินทร์์
ศุุภร สุุวรรณประทีีป
สมเกีียรติิ ศรีีแก้้ว
สุุกิิจ รัักพานิิชแสง
อภิิชญา สัังข์์ทอง
สุุพีีระ ถิ่่�นกมุุท
ชุุติิมา ลาลุุน

รางวัลที่ 4 ชุดกล่องถนอมอาหาร จำ�นวน 80 รางวัล
ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

ลำำ�ดัับที่่�

เลขสมาชิิก

ชื่่�อ-สกุุล

1

505507

กาญจนา งาเนีียม

34

19709

นิิติิมา แพทสููงเนิิน

67

517523

สุุทิินชััย เมืืองทิิพย์์

2

506757

อดิิเรก ประดิิษฐ์์ค่า่ ย

35

502645

นัันทภพ บุุณยานัันต์์

68

19636

ชนััญญา ภิิราญคำำ�

3

6414

สมศัักดิ์์� สุุมานิิตย์์

36

19055

โกสิิน ชาญสุุข

69

521190

ณิิชากร หนููอุุไร

4

517040

นิิศานาถ จุุลนวล

37

15250

อำำ�นวย เหล่่าตระกููลงาม

70

17176

ดลฤดีี มุุกกาสา

5

505792

ณััฐกาญจน์์ เรืืองจำำ�รััส

38

4445

ชุุมพล เจีียมวิิไล

71

2520

อุ่่�นเรืือน ชููขาว

6

17786

กานดา ชููแก้้ว

39

11425

ทิิพย์์บุุปผา ใบสมุุทร

72

12010

ชััชนริินทน์์ ชััชวงศุ์์�วาลย์์

7

1034

สมพร ไชยจรััส

40

504222

สายใจ มณเฑีียรทอง

73

519174

บุุญนำำ� มาถา

8

505932

จารุุวรรณ เพิ่่�มพููล

41

14115

มนต์์ชััย มุ่่�งไพศาล

74

19778

บุุญสิิตา สมบััติิ

9

15627

กิิตติิศัักดิ์์� คำำ�ไทย

42

504776

วิิลิินดา นวลสุุมา

75

18829

อรุุณีี ภู่่�สุุดแสวง

10

1599

กิิตติิมศัักดิ์์� สุุภาวณิิชย์์

43

510965

ทองม้้วน สีีสอนดีี

76

770

เปรมพิิมล พิิมพ์์พัันธุ์์�

11

19734

ฑิิฐิิ สอนสา

44

521081

พรศิิริิ พฤกษชาติิ

77

6632

ธนิิศ จัันทะเดช

12

6358

ศรััณธร สุุขวััฒน์์นิิจกููล

45

1488

นทีี ธรรมพิิทัักษ์์พงษ์์

78

517230

ทวีีวงศ์์ ตัันเทวีี

13

2344

ม่่านฟ้้า แสงสมััย

46

13516

วสัันต์์ กัันทะวงศ์์

79

513736

สำำ�ราญ ครููสำำ�โรง

14

17305

ณััชชา วิิสุุทธิิเทพกุุล

47

17984

สััญญา ยงบุุญเนีียม

80

502796

ไทย ลืือทอง

15

515604

สุุริิชา คงแสงทอง

48

16420

สุุเจตน์์ มงคลไชยสิิทธิ์์�

16

9376

สุุวรรณชััย ชีีพดำำ�รงวนา

49

1527

นพพา กาบตุ้้�ม

17

518376

ธวััช ราชต๊๊ะจัักร์์

50

14895

วีีระกุุล ภิิญโญ

18

13968

สุุเทีียน ถึึงไชย

51

7306

อภิิสิิทธิ์์� เลิิศการค้้าสุุข

19

6693

มีีชััย จัันทบิิล

52

19462

กฤษฎา บุุญเจริิญ

20

19676

มานิิตา หงษ์์ทอง

53

5074

จิิตรวรรณ ภาณุุปรีีดีี

21

505150

สุุรางค์์ อนุุกููล

54

15191

ไพบููลย์์ รััตนะเจริิญธรรม

22

510274

บััวทอง กงชััยภููมิิ

55

4723

ชลธร ชำำ�นาญคิิด

23

516553

วิิมล เคนมีี

56

506447

สมควร อิินทจร

24

507912

อิินทร์์ คำำ�มุุงคุุณ

57

3791

ณััฏฐกิิตติ์์� สุุขสวััสดิ์์�

25

5337

ปราณีี ลีีละวััฒนากููล

58

11638

มาลิิณีี โพธิ์์�กระเจน

26

16485

สมร ใจทััศน์์

59

4436

วงศกร ไม้้คู่่�

27

2321

ศัักดา มณีีวงศ์์

60

501402

สง่่า โสภาวรการ

28

508448

เทวา ชาญศรีีเดชสกุุล

61

506237

ศศิินภา รััตนยอดกฤษ

29

503635

เจษฎาภรณ์์ สนทอง

62

17299

กััมปนาท ดอกไม้้

30

10115

ชิิตพล ใยพัันธ์์

63

518262

มืือรอเฮง สะมาแอ

31

515188

หััสยา สาหร่่ายทอง

64

3690

ศรีีนวล ลิ้้�มโชติิรััตน์์

32

522988

จิิราพร โคตรวงค์์

65

9665

ภุุชงค์์ ธรรมานุุวงศ์์

33

5522

เชิิดชััย นิิลััมภาชาต

66

10730

แจ่่มจัันทร์์ พิิริิยะพงศ์์
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การจับรางวัลด้วยการสุ่มผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์

สอ.ปม.

ขอแสดงความยิิ น ดีี กัั บ
ทั้้�ง 160 ท่่ า น โดยท่่ า นจะได้้ รัั บ SMS
ยืื น ยัั น ผลการจัั บ รางวัั ล และสามารถมา
ติิดต่่อขอรัับรางวััลได้้ที่่�สำำ�นัักงาน สอ.ปม.
ตั้้�งแต่่วัันนี้้� - 27 พฤศจิิกายน 2563 ส่่วน
ท่่านที่่�ไม่่ได้้มารัับในเวลาที่่�กำำ�หนด สอ.ปม. จะ
จััดส่่งให้้ทางไปรษณีีย์์ตามที่่�อยู่่� ที่่�ท่่านแจ้้งไว้้
กัับ สอ.ปม.

โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วยกรุงไทย Next
1.
กด “จ่ายบิล”

4.
ใส่เลขที่สมาชิกและ
วัตถุประสงค์การ
โอน กรอกจำ�นวนเงิน
แล้วกด “ถัดไป”

2.

3.

ใส่รหัส PIN

ช่องค้นหาพิมพ์
7002 หรือ
“สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้”

5.

6.

ตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง
แล้วกด “ยืนยัน”
เสร็จเรียบร้อย

กด “ยืนยัน”
เสร็จเรียบร้อย

โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย SCB EASY
1.
กดเข้า
“ธุรกรรมของฉัน”

4.
ใส่เลขที่สมาชิกและ
วัตถุประสงค์การโอน
กรอกจำ�นวนเงิน
แล้วกด
“ตรวจสอบข้อมูล”

2.

3.

เลือก “จ่ายบิล”

5.

ค้นหาผู้ให้บริการ พิมพ์
“สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้”

6.

ตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง แล้วกด
“ยืนยัน”

เสร็จเรียบร้อย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย TMB Touch
1.

2.

กด “เมนูด้านซ้ายมือ”

3.

กด “จ่ายบิล”

4.

เลือก
“เลือกค้นหาบิล”

5.

ช่องค้นหาพิมพ์
"สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้” แล้วกด
เลือก

6.

ใส่เลขที่สมาชิกและ
วัตถุประสงค์การ
โอน กรอกจำ�นวนเงิน
แล้วกด “ถัดไป”

กด “ยืนยัน”
เสร็จเรียบร้อย

ตารางวัตถุประสงค์ การโอนเงิน
101

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์

113

ช�ำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

102

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

114

สมัครสมาชิกสมทบ

103

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

115

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

104

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์

116

อื่น ๆ

105

ฝากเพื่อระดมหุ้น

202

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

106

ช�ำระหนี้เงินกู้สามัญ (ช�ำระพิเศษ)

204

เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์

107

ช�ำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ช�ำระพิเศษ)

108

ช�ำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ช�ำระพิเศษ)

109

ช�ำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

110

ช�ำระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ)

111

ช�ำระค่าประเมินหลักประกัน

112

ช�ำระค่าตรวจสอบหลักประกัน

6 วารสารสหกรณ์
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ

31 ตุลาคม 2563

จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

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

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)

13,269
19,334

13,271
19,400

19,557,737,254.57 19,375,297,531.26
217,166,828.04
2,415,408,707.36
0.00
6,311,614,165.82
7,956,234,465.59
504,483,483.86
2,082,102,764.96
0.00
9,273,666.75
60,777,572.36
675,599.83

364,975,699.98
2,414,083,965.36
760,000,000.00
5,244,053,259.04
7,983,339,109.67
482,181,740.05
2,053,831,977.98
3,242,106.17
9,057,633.75
59,877,572.36
654,466.90

10,979,233,914.47 10,831,986,023.70
917,000,000.00
6,729,140,946.55
680,113,087.06
4,324,572,398.37
1,233,122,568.34
224,814,493.43
262,378,765.56
4,139,633.79
3,245,281,073.75
269,251,605.74

รายการ

30 กันยายน 2563

895,000,000.00
6,625,419,783.52
672,977,033.78
4,280,313,286.42
1,183,941,311.47
224,520,319.97
259,531,298.09
4,136,533.79
3,224,166,878.12
263,837,667.45

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

ทุนของสหกรณ์

31 ตุลาคม 2563

30 กันยายน 2563

2,826,327,062.97 2,811,056,560.37
75,224,403.81

75,493,596.91

74,478,001.23

73,779,053.39

24,605,259.64
30,231,017.53
32,975,617.00

23,649,087.32
30,774,657.74
32,975,617.00

8,578,503,340.10 8,543,311,507.56

ทุนเรือนหุ้น
7,613,485,140.00 7,575,939,320.00
ทุนส�ำรอง
681,179,534.54 681,179,534.54
ทุนสะสม
107,089,201.98 118,192,749.22
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (343,752,920.87) (305,890,748.39)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 520,502,384.45 473,890,652.19

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

859,115,888.54 791,529,596.15
390,282,648.05
18,066,670.79
97,391,168.75
350,229,730.92
3,145,670.03

351,957,606.85
16,362,131.51
89,411,987.34
331,382,717.17
2,415,153.28

337,377,895.45 306,229,939.10
283,349,766.81
54,028,128.64

257,324,272.26
48,905,666.84

521,737,993.09 485,299,657.05

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

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

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.75
2.75
3.00
3.75
4.00

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
3.75

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

(เริม่ วันที่ 1 เมษายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
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
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การอืน่ กรณีกลับไปใช้สทิ ธิใน
บ�ำนาญตามพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ 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

6.10
5.90
4.50
5.90
5.55

5.80
5.60
4.20
5.60
5.25

5.80

5.50

4.95
4.95

4.65
4.65

6.00

5.70

(เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

3.50

3.30

4.50

4.30

5.55

5.25

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

วารสารสหกรณ์

7

ขอบคุณ...

ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้
สอ.ปม. สัญจร ออกพืน
้ ที่ เปิดรับสมัครสมาชิก ณ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิกและเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั เกียรติจากผูใ้ หญ่หลายท่าน ทีไ่ ด้เข้ามาเยีย่ มชมบูธของสหกรณ์ โดยคุณจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอดิศร นุชด�ำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ สหกรณ์จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ได้เห็นความส�ำคัญ และประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

คุณจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้บูธของสหกรณ์ยังได้รับ
ความสนใจ จากข้าราชการและพนักงาน
ในกระทรวงฯ ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใหม่
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
เป็นจำ�นวนมาก

8 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

คุณอดิศร นุชด�ำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

