FORESTCOOP

ฉบับที่ 250 เดือนมีนาคม 2564

1 มีนาคม 2564
ปรับ

ลด

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท 0.25%
เงินฝากทุกประเภท 0.20%

เริ่ม 1 มีนาคม 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท 0.25%
เงินฝากทุกประเภท 0.20%

COVID-19 ที่แพร่ระบาดต่อเนื่อง จากต้นปี 63
ลากยาวมาจนถึงปั จจุ บันนัน้ ยังไม่มีท่าทีคลี่คลาย
ลง แม้ว่าหลายประเทศทัว่ โลกเริม่ ทยอยฉีดวัคซีนไป
แล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลถึงประสิทธิภาพและผล
ข้างเคียงของผู ้ได้รับวัคซีนอยู ่ อีกทัง้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดในต่างประเทศก็ยังรุ นแรง
ท�ำให้สภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศ
และเศรษฐกิจโลก ยังมีการชะลอตัว

สารบัญ

2
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6
7

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว เพือ่ ช่วยเหลือ
สมาชิกผูก้ ู้ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของ
ประเทศ-ทิศทางการหารายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบนั คณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จึงได้พิจารณาเห็นควร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุก
ประเภท 0.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุก
ประเภทลง 0.20% ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
เป็นต้นไป
ในการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้พจิ ารณา
แล้วเห็นว่ามีความจ�ำเป็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
และภาระของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้สามารถพึ่ง
ตนเองได้มากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ความยากล�ำบากทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทุกประเภท 0.25%
เงินฝากทุกประเภท 0.20%
ใหม่!! เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน... บ้านอยู่ครบ
เงินมีใช้ กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ประจำ�ปี 2564
รายงานผลการดำ�เนินงาน
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กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธุ์
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

ส�ำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80 % เหลือ 5.55% ต่อปี
• เงินกู้สามัญทั่วไป จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% เหลือ 5.55 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% เหลือ 5.55 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญดิจิทัล จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เหลือ 5.55 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.45% เหลือ 3.20 % ต่อปี
• เงินกู้สามัญซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.60% เหลือ 5.35 % ต่อปี
• เงินกู้พิเศษหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี เหลือ 5.35 % ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี เหลือ 3.95 % ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
• ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปี แรก จากเดิม ดอกเบี้ย 5.25% เหลือ 5.00% ต่อปี ส�ำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย จากเดิม
5.50% เหลือ 5.25% ต่อปี
ประเภทที่ 2 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.50% เหลือ 5.25% ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว ไม่เกิน 90% ของเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี เหลือ 4.40 % ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตาม พรบ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.65%
ต่อปี เหลือ 4.40 % ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี เหลือ 5.45 % ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เหลือ 5.55% ต่อปี
• เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
• ประเภทที่ 1 (0% 12 เดือนแรก) เดือนที่ 13 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 3.30% เหลือ 3.05% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม
ดอกเบี้ย 5.25% เหลือ 5.00 % ต่อปี
ประเภทที่ 2 (0% 6 เดือนแรก) เดือนที่ 7 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 4.30% เหลือ 4.05% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย
5.25% เหลือ 5.00 % ต่อปี
ประเภทที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.00 % ต่อปี
**กรณีเบิกเงินกู้เพื่อการเคหะ เป็นงวดๆ ตามผลการก่อสร้างนั้น ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ 3 และ
หลังจากเบิกเงินครบตามสัญญาเงินกู้แล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภท ที่ 1 หรือ 2 ตามที่สมาชิกยื่น
ความประสงค์
•

2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 0.20% ต่อปี
•
•
•
•
•

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.55% เหลือ 2.35% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.80 % เหลือ 2.60 % ต่อปี
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จากเดิม ดอกเบี้ย 3.55 % เหลือ 3.35 % ต่อปี
ออมทรัพย์อเนกประสงค์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.55 % เหลือ 2.35 % ต่อปี
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80% เหลือ 3.60% ต่อปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ใหม่!!

บ้านอยูค
่ รบ
เงินมีใช้
กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใช้บ้านแลกเป็นเงิน เพิ่มโอกาสต่างๆ ในชีวิต ให้
คุณรับความสุขมากยิ่งขึ้น
สมาชิกหลายๆ ท่าน อาจเคยเจอปัญหาติดขัดทางด้าน
การเงิน หรือในการหมุนเงินใช้ในชีวิตประจ�ำวันไม่ทันกันมาบ้าง
นะครับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เอง ได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน หรือเรื่องต่างๆ
ที่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและเพิ่ม
โอกาสทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์จึงได้มี “โครงการให้เงิน
กู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับสมาชิกที่มี
บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรือ ที่ดินเปล่า ก็ใช้เป็นหลักค�้ำประกัน
ในการยื่นกู้ได้ทั้งหมด!!
เสริมสภาพคล่องให้ชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่ให้
ดียิ่งขึ้น
สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แก่สมาชิกโดยมีวงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
5.55% โดยมีเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก ที่มีอสังหาริมทรัพย์อัน
มีชอื่ ของสมาชิกผูก้ เู้ ป็นผูถ้ อื ครองกรรมสิทธิ์ (หรือคูส่ มรส) เท่านัน้
สำ�หรับการให้กู้นั้นสหกรณ์กำ�หนดเงื่อนไขและ
จำ�นวนเงินให้กู้ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้
1. ส�ำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ (มีหนี้กับ
สหกรณ์หรือกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้)
• ให้กรู้ วมเงินกูพ้ เิ ศษวนาเคหะ สูงสุด 90% ของราคา
ประเมิน
2. ส�ำหรับสมาชิกที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้อง
ชุด ที่ปลอดภาระจ�ำนอง
• ให้กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน
3. ส�ำหรับสมาชิกทีม่ ที ดี่ นิ เปล่า ทีป่ ลอดภาระจ�ำนอง และ
มีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง
• ให้กู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอเป็นส่วนร่วมเล็กๆ
ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก พัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป...
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 38 และมติคณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 43 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้มีประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกน�ำไปใช้จา่ ยตามความจ�ำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ โดยมีอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็นทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือทีด่ นิ เปล่าเป็นหลักประกัน

2. คุณสมบัติของผู้กู้

2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหนุ้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 % ของจ�ำนวนเงินกู้ (ระดมหุน้ เพิม่ ได้) และ
2.2 ต้องมีหนีเ้ งินกูก้ บั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด หรือสถาบันการเงินอืน่ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน หรือ
2.3 ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน

3. หลักประกัน

ต้องเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ดินเปล่า ซึ่งเป็น โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) หรือ นส.3ก. หรือเอกสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร (ยกเว้นบุตร
บุญธรรม) และต้องมีทางสาธารณะเข้า - ออก, ไม่เป็นที่ดินที่ห้ามจ�ำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง), ไม่มีการรอนสิทธิใด ๆ หากมีการรอนสิทธิขอสงวนสิทธิบังคับจ�ำนองทันที
4. วงเงินกู้

จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งอนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
4.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด หรือสถาบันการเงินอื่น ให้กู้ได้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน กรณี มีด
อกเบี้ยค้างช�ำระจากสถาบันการเงินอื่น ให้ผู้กู้ช�ำระให้เสร็จสิ้นก่อนรับเงินกู้
4.2 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดอันปลอดจากภาระจ�ำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
4.3 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าอันปลอดจากภาระจ�ำนอง มีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน หากผู้กู้ราย
ใดประสงค์ท�ำประกันชีวิต ให้ผู้กู้สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ 4.1 ถึง 4.3 ได้ ทั้งนี้ ส่วนที่เกินนั้นให้กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
5. เงินเดือนคงเหลือ

การช�ำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อรวมกับเงินที่ต้องช�ำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รายเดือนของผู้กู้ตลอดอายุสัญญา
ส�ำหรับการกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้รายเดือนของผู้กู้หมายถึง เงินเดือน ของผู้กู้รวมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ และ
รายได้อื่น ๆ ของผู้กู้ท่ีสามารถแสดงหลักฐานได้ หลักฐานซึ่งแสดงรายได้รายเดือนประกอบค�ำขอกู้เพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้และหรือของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดา
มารดา ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
6. การผ่อนชำ�ระเงินกู้

ระยะเวลาให้กสู้ งู สุด 30 ปี และอายุของผูก้ รู้ วมกับระยะเวลาผ่อนช�ำระหนีไ้ ม่เกิน 70 ปี โดยระยะเวลาผ่อนช�ำระหนีก้ อ่ นเกษียณอายุราชการต้องมีไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของระยะเวลา
ผ่อนช�ำระหนี้ทั้งหมด ยกเว้นจ�ำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่น�ำระยะเวลาผ่อนช�ำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการดังกล่าวมาบังคับใช้
7. เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอกู้

• ค�ำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผู้กู้ / คู่สมรส / ผู้เป็นเจ้าของหลักประกัน
• ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้ / คู่สมรส
• ส�ำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
• ใบรับรองเงินเดือนผู้กู้ / คู่สมรส,รายได้อื่น ๆ ที่สามารถแสดงหลักฐานได้
• สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• ส�ำเนาเอกสารสิทธิ์ (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด, โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
• แผนผังหรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป
• หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร
กรณีหลักประกันติดจ�ำนองสถาบันการเงิน ต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
• สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจ�ำนอง
• หลักฐานการผ่อนช�ำระหนี้ (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภทหนี้ และยอดหนี้จากธนาคารหรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้
• หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น ส�ำเนาสัญญาซื้อขายซึ่งจัดท�ำที่ส�ำนักงานที่ดิน (ท.ด.13) หรือค�ำขอเลขที่บ้าน

8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้

8.1 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประกาศนี้ ให้ยื่นค�ำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด พร้อมยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูล
เครดิตบูโร และเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2565
8.2 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาค�ำขอกู้ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นค�ำขอ กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายท�ำนิติกรรม ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเงินกู้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจไม่อนุมัติเงินกู้หรือลดจ�ำนวนเงินกู้ได้ตามที่เห็นสมควร
9. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

10. ค่าธรรมเนียม

10.1 ค่าประเมินหลักประกัน สมาชิกต้องช�ำระค่าประเมินหลักประกันตามที่จ่ายจริง
10.2 ค่าใช้จ่ายในการจดนิติกรรม
		 - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 1,000.00 บาท
		 - ต่างจังหวัด จ�ำนวน 3,000.00 บาท
10.3 การกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งต่อไป ถ้าหลักประกันที่มีอายุการประเมินเกินกว่า 5 ปี ต้องประเมินหลักประกันใหม่
11. การทำ�ประกันชีวิต

		

ผู้กู้ต้องท�ำประกันชีวิตตามที่สหกรณ์ก�ำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

วารสารสหกรณ์
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การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2564
ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์

เมือ
่ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด จัดให้มก
ี ารสัมมนา
กรรมการและเจ้าหน้าที่เรื่อง “แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำ�ปี 2564” เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
กล่าวเปิดการสัมมนา

นายชัยยันต์ ค�ำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กล่าวรายงาน

เริ่มการสัมมนา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ประจำ�ปี 2564

6 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

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

รายการ

28 กุมภาพันธ์ 2564 31 มกราคม 2564
13,273
13,272
19,431
19,356
19,517,541,994.73 20,165,361,090.14

หนี้สินรวม

944,819,061.49
1,412,878,603.24
0.00
5,860,141,136.93
7,976,851,582.27
484,578,524.08
2,758,505,860.88
19,639.00
7,080,249.77
55,973,056.16
16,694,280.91
10,685,968,870.03

437,029,680.78
2,416,369,719.24
0.00
5,902,062,024.62
8,030,241,932.79
480,719,404.69
2,796,375,086.90
110,149.18
7,080,249.77
55,973,056.16
39,399,786.01
11,039,516,363.02

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

160,000,000.00
6,943,917,633.67
783,459,193.52
4,395,706,203.39
1,249,307,210.31
228,395,631.58
282,805,324.34
4,244,070.53
3,461,757,602.59
300,861,067.38

775,000,000.00
6,745,820,356.98
653,096,351.09
4,341,436,398.11
1,241,158,918.65
227,260,601.44
278,704,252.17
4,163,835.52
3,413,797,330.89
273,723,912.64

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

28 กุมภาพันธ์ 2564 31 มกราคม 2564
3,011,200,976.43 2,989,337,580.18
68,866,360.85

70,936,321.92

80,829,197.93

79,799,516.15

28,666,357.53
27,806,301.87
56,528,596.24
41,993,693.28
35,098,680.00
35,098,680.00
8,831,573,124.70 9,125,844,727.12
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
7,809,992,190.00 7,740,137,580.00
ทุนส�ำรอง
744,833,078.56 681,179,534.54
ทุนสะสม
196,376,653.98 103,969,121.98
ก�ำไรสุทธิ (รอการจัดสรร)
0.00 635,998,072.00
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (10,051,074.11) (68,128,566.42)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด)
90,422,276.27
32,688,985.03
150,254,737.77 65,000,402.79
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
72,679,608.32
37,441,801.45
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
4,077,510.96
2,094,361.37
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
14,137,376.41
7,971,139.46
ผลตอบแทนจากการลงทุน
59,084,040.04
17,384,073.47
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
276,202.04
109,027.04
60,255,180.15 30,317,138.97
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
48,415,944.11
24,418,800.15
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
13,500,317.07
6,024,162.69
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
(1,661,081.03)
(125,823.87)
89,999,557.62 34,683,263.82
ก�ำไรสุทธิ

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิตอล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

(เริม่ วันที่ 1 มีนาคม 2564) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.35
2.35
2.60
3.35
3.60

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

5.55
5.55
5.55
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20

(เริม่ วันที่ 1 มีนาคม 2564) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภท
อาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภท
อาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ 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

3.20
5.55
3.95
5.35
5.00

3.45
5.80
4.20
5.60
5.25

5.25

5.50

4.40

4.65

5.45

5.70

3.05

3.30

4.05

4.30

5.00

5.25

(เริม่ วันที่ 1 มีนาคม 2564) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี
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ร่ ว มวางพานพุ ่ ม
วั น สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ
26 ก.พ. 64

ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ร่วมวางพานพุม่
เพื่ อ ถวายสั ก การะและร� ำ ลึ ก ถึ ง พระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดา
แห่ ง การสหกรณ์ ไ ทย ณ บริ เ วณ
ลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
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