แม่ของแผ่นดิน
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ฉบับที่ 255 เดือนสิงหาคม 2564

แม่ของแผ่นดิน
ความส�ำคัญของวันแม่
วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันทีเ่ ราย้อน
ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำ� เนิด และเป็นวัน
ที่ปวงชนชาวไทยรับรู้ในจิตใจดวงเดียวกันว่า
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ราชินีผู้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร
ของพระองค์ ในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน”
ใจความตอนหนึ่งของพระราชด�ำรัสที่ทรง
พระราชทานแก่บคุ คลต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา วันที่ 11 สิงหาคม 2535 เป็นการ
บอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของพระองค์อย่าง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
“ข้าพเจ้าเองได้รบั ความเมตตาสนับสนุนจาก
คนไทยทุกชนชั้นวรรณะ ทุกการงานมาช้านาน
ตั้งแต่เป็นพระราชินีตั้งแต่อายุ 17 ปี จนปัจจุบัน
ประชาชนก็ยังเรียกว่า “คุณแม่” ทีแรกก็ตกใจ
เอ๊ะ คนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเรา ท�ำไมเขาเรียก
เราคุณแม่ ทีหลังก็ส�ำนึกได้ว่า แม่นี่เป็นค�ำที่
ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนหนึ่ง
ว่าแม่นี่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและส�ำนึกใน
เกียรติยศอันนี้และท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

สารบัญ
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วันแม่แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันส�ำคัญที่ท�ำให้
เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ ผู้ให้
ก�ำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน เพราะ
แม่เป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญมากที่สุดในชีวิต คือ
บุคลลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น
แม่เปรียบเสมือนร่มโพธิร์ ม่ ไทรทีค่ อยปกป้องลูก ๆ
ให้อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้
ลูกเกิดความส�ำเร็จในทุก ๆ ด้าน

กิจกรรมในวันแม่

1. น�ำพวงมาลัย ไปกราบแม่ ขอพร เพือ่ ความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
2. ท�ำบุญตักบาตร และท�ำกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์
    	3. ร่วมงาน/จัดกิจกรรมต่างๆ จัดนิทรรศการ
การประกวด เพื่อร�ำลึกถึงพระคุณแม่
    	4. 	ประดับไฟตามบ้านเรือน ประดับธงชาติ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
5. 	ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สถานที่
ส�ำคัญของส่วนราชการในคืนวันที่ 12 สิงหาคม

ดอกมะลิ

ค�ำขวัญวันแม่ ประจ�ำปี 2564

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ พระราชทานค�ำขวัญวันแม่แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2564 ความว่า

“รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่
แม่ให้ เร่งพากเพียรท�ำดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”

เป็นที่รู้กันว่า “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ของ
วันแม่แห่งชาติ เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้
มงคลของไทย ดั้งเดิมคนไทยนิยมน�ำดอกมะลิไป
บู ช าพระในวั น พระ และวั น ส� ำ คั ญ ทางศาสนา

แม่ของแผ่นดิน
สอ.ปม. แจ้งยกเลิกการ จับรางวัลชีวิต
พอเพียง > ตามกฎกระทรวงปี 64
ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ 		
สะดวก ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง
Covid-19
ผลการดำ�เนินงาน
สอ.ปม. โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน
เข้าทุนสำ�รองของสหกรณ์แล้ว

2 วารสารสหกรณ์

เพราะมี สี ข าวบริ สุ ท ธิ์ แ ละมี ก ลิ่ น หอมยาวนาน
ออกดอกได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการน�ำไปผลิตเป็น
กลิ่นต่างๆ ที่มีฤทธิ์เป็นยาหอมอย่างดีของไทยเรา
ดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ ที่แม่มีต่อ
ลูก และมีอย่างยาวนานตลอดไป เสมือนสีและกลิน่
ของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวล
ตลอดทั้งวันทั้งคืน ในประเพณีไทยการไหว้มารดา
จึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลัก และในบางแห่ง
ได้มีการน�ำดอกมะลิท�ำเป็นเข็มกลัด ติดที่ปกเสื้อ
หรืออกเสื้อ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่
แห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

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

สอ.ปม.

แจ้งยกเลิกการจับรางวัลชีวิตพอเพียง
ตามกฎกระทรวงปี 64

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอแจ้งยกเลิกการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง โดยจะไม่มีการจับรางวัล นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงนั้น สหกรณ์จะมอบสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ให้แก่สมาชิกที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และจะจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี) และวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของทุกๆปี

สหกรณ์จ�ำเป็นต้องยกเลิกตามกฎกระทรวงปี 64

ซึ่งการยกเลิกการจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงนั้น เป็นไปตามตามกฎกระทรวง เรื่อง การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หมวด 4 การก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 22
ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นของก�ำนัลแก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้
แก่สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไขซึ่งสหกรณ์ก�ำหนดอย่างเท่าเทียมกัน”
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จึงขอยกเลิกการจับรางวัลดังกล่าวส�ำหรับสมาชิกและสมาชิก
สมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง ยกเลิกการจับรางวัล
ส�ำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้
สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงกับสหกรณ์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการประหยัด อดออม ของชาว
สหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยการ ลด-ละ-เลิก สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนนั้น
ซึ่งตามประกาศดังกล่าว ข้อ 6 ก�ำหนดให้มีการจับรางวัลส�ำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงปีละ 2 ครั้ง โดยจะน�ำฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับรางวัล ดังนี้
6.1 จับรางวัลในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เงินรางวัลรวม 50,000 บาท ดังนี้
		 รางวัลที่ 1 เงินฝากจ�ำนวน 10,000.00 บาท 1 รางวัล
		 รางวัลที่ 2 เงินฝากจ�ำนวน  5,000.00 บาท 2 รางวัล
		 รางวัลที่ 3 เงินฝากจ�ำนวน  1,000.00 บาท 30 รางวัล
6.2 จับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ทุกปี เงินรางวัลรวม 50,000 บาท ดังนี้
		 รางวัลที่ 1 เงินฝากจ�ำนวน 10,000.00 บาท 1 รางวัล
		 รางวัลที่ 2 เงินฝากจ�ำนวน  5,000.00 บาท 2 รางวัล
		 รางวัลที่ 3 เงินฝากจ�ำนวน  1,000.00 บาท 30 รางวัล
เนือ่ งด้วยได้มปี ระกาศกฎกระทรวง เรือ่ ง การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น พ.ศ. 2564 ลงราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หมวด 4 การก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 22 ก�ำหนดว่า
“ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นของก�ำนัลแก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้แก่
สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไขซึ่งสหกรณ์ก�ำหนดอย่างเท่าเทียมกัน”
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงขอยกเลิกการจับรางวัลดังกล่าวส�ำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
     

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นายวิชิต  สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

วารสารสหกรณ์
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ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ สะดวก
ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
มีความประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการกับทางสหกรณ์ แล้วมีความกังวลใจ ใน
เรือ่ งการเดินทางเพือ่ น�ำส่งเอกสารมายังสหกรณ์ ซึง่ อาจเป็นการเสีย่ งต่อการติด
เชื้อไวรัส Covid-19 ได้นั้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ในการยื่นขอรับ

สวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้มีบริการ “จัดส่ง
เอกสารขอรับสวัสดิการ ผ่านทาง Line Official ของสหกรณ์ได้”
(ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่ใน
สภาวะปกติแล้ว บางสวัสดิการ อาจจ�ำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์ตามเดิม)
สวัสดิการที่สามารถยื่นรับผ่าน Lineสหกรณ์ ได้ มีดังนี้

13
สวัสดิการ “สมาชิก” ที่ยื่น 7 สวัสดิการ “สมาชิกสมทบ” ที่ยื่น
รับทาง Line ได้ (อ่านรายละเอียด รับทาง Line ได้ (อ่านรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com)

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
2. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
3. สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
4. สวัสดิการเพื่อการสมรส
5. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
6. สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิก
7. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�ำหรับสมาชิก
ที่มิได้ท�ำประกันชีวิต
8. สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
9. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
10. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก
11. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
12. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
13. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
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ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com)

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
4. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
5. สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบ
พิธีฮัจญ์
6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
7. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ

ขั้นตอนในการยื่นรับสวัสดิการ

1. เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อ
ดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารขอรับสวัสดิการ

5. ส่งรูปค�ำขอรับสวัสดิการและเอกสารมาที่
Line Official สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
“@Forestcoop”

2. “พิมพ์” ใบค�ำขอรับสวัสดิการที่ท่านต้องการ

3. กรอกข้อมูลการขอรับสวัสดิการให้ครบถ้วน

4. ถ่ายรูป ใบค�ำขอรับสวัสดิการ และ เอกสารประกอบ
ค�ำขอรับสวัสดิการ ให้ครบถ้วน ชัดเจน

ขั้ น ตอนง่ า ยๆ เพี ย งเท่ า นี้ ก็ ส ามารถยื่ น รั บ สวั ส ดิ ก ารกั บ สหกรณ์ ในยุ ค
NewNormal วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก Covid-19 ได้แล้ว สวัสดีครับ ^_^
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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เปลี่ยนเบอร์ใหม่ อย่าลืม!!
แจ้งสหกรณ์ แจ้งเปลี่ยนง่าย ๆ
ผ่าน Line สหกรณ์

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ หากสมาชิกเปลี่ยนเบอร์
โทรศัพท์มือถือใหม่ ให้ท�ำการแจ้งกับสหกรณ์ ผ่าน Line
สหกรณ์ ได้เลย ไม่ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เพือ่ ความรวดเร็วและอ�ำนวยความสะดวกในช่วงวิกฤติน  ี้ เพียงเขียนบันทึก
ข้อความการขอเปลี่ยนเบอร์โทร แล้วถ่ายรูปส่ง Line มาให้สหกรณ์

แจ้งเบอร์โทรสำ�คัญยังไง?

1. 	ฟรี! SMS ข้อความแจ้งเตือนการท�ำธุรกรรมของสมาชิก ทั้งการ ฝากถอน-กู้ และ การรับสวัสดิการต่างๆ
2. 	ไว้รับรหัส OTP เพื่อใช้ในการสมัคร App Forest CO-OP และการกู้
ออนไลน์ผ่าน App
3. 	รับข่าวสารสหกรณ์ ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ส�ำคัญ ที่สมาชิกควรรู้

วิธีแจ้งเปลี่ยนดังนี้

1. เขียนบันทึกข้อความขอแจ้งเปลีย่ นเบอร์โทร ลงกระดาษ พร้อมลงลายมือ
ชื่อ เหมือนที่เคยให้ไว้กับสหกรณ์
2. ถ่ายภาพบันทึกข้อความการขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ ให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่
Line สหกรณ์ @forestcoop

การแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้สหกรณ์นั้นมีความส�ำคัญอย่างมาก เพื่อการรับข้อมูล
ข่าวสาร และ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นหากเปลี่ยนเบอร์โทร
อย่าลืม!! แจ้งสหกรณ์ทุกครั้งนะครับ
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
- เงินรับฝากออมทรัพย์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
- เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
- เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิก
สมทบ)

31 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564

13,226
13,253
19,441
19,423
20,437,256,215.81 20,117,116,820.64
288,473,016.15
1,725,326,839.58
6,979,652,739.91
7,836,582,584.83
517,418,400.81
3,025,785,347.03
7,325,430.77
56,091,826.16
600,030.57
11,500,246,425.02

474,612,502.92
1,715,807,378.14
7,128,999,717.54
7,868,648,970.77
513,428,512.26
2,351,594,573.05
7,325,430.77
56,091,826.16
607,909.03
10,970,462,561.54

795,000,000.00

305,000,000.00

7,065,620,547.78
725,796,376.77
4,508,341,735.12
1,291,890,591.53
229,484,370.08
305,778,740.49
4,328,733.79
3,535,352,763.83
298,721,701.79

7,031,446,210.75
725,859,339.09
4,480,332,186.39
1,289,345,242.20
229,571,956.13
302,010,253.15
4,327,233.79
3,525,063,143.21
296,019,284.97

3,083,881,650.94

3,075,154,845.71

รายการ
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
(สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
(สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนของสหกรณ์

31 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564

66,008,514.15

67,783,024.36

86,740,896.95

86,105,988.17

31,299,068.26
37,875,365.15
35,098,680.00
8,937,009,790.79

31,230,563.17
42,623,964.41
35,098,680.00
9,146,654,259.10

ทุนเรือนหุ้น

8,052,354,810.00

8,010,112,810.00

ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด)
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

744,850,723.19
193,604,053.93
(341,190,830.88)
287,391,034.55
509,461,910.48

744,850,723.19
194,298,943.98
(51,061,941.98)
248,453,723.91
449,241,795.94

252,096,358.55

216,160,051.82

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ

14,514,533.87

12,449,710.77

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

39,042,956.84

33,821,584.31

202,907,783.10

185,989,485.92

900,278.12

820,963.12

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)

205,171,672.46

176,527,354.51

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

169,683,061.01

145,466,830.55

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

37,621,801.73

33,145,300.49

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

(2,133,190.28)

(2,084,776.53)

ก�ำไรสุทธิ

304,290,238.02

272,714,441.43

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก

ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิตอล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ

(เริ่มวันที่
1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่
1 มีนาคม 2564)
ร้อยละ/ปี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.35
2.35
2.60
3.35
3.60

(เริ่มวันที่ 1
พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 1
มีนาคม 2564)
ร้อยละ/ปี

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20

5.55
5.55
5.55
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท 1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท 2

4.20
4.20
3.45
5.80
4.20
5.60

3.95
3.95
3.20
5.55
3.95
5.35

5.25

5.00

5.50

5.25

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตาม
พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.65

4.40

5.70
(เริ่มวันที่
1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี

5.45
(เริ่มวันที่
1 มีนาคม 2564)
ร้อยละ/ปี

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

3.30

3.05

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

4.30

4.05

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

5.25

5.00

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
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สอ.ปม. โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน
เข้าทุนส�ำรองของสหกรณ์แล้ว
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนส�ำรอง
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอให้สมาชิก
ผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้วน�ำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ ทุ ก วั น ท� ำ การ ภายในก� ำ หนดเวลา 120 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2564 ถึ ง วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564
หากพ้นก�ำหนดนี้ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะท�ำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน
เงินรับโอน ไปเข้าบัญชีทุนส�ำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น
บัดนี้ ได้ครบก�ำหนดระยะเวลาตามทีส่ หกรณ์ได้มปี ระกาศข้างต้นแล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ชุดที่ 44 จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ตามรายละเอียดแนบท้าย
รายการนี้ เข้าบัญชีทุนส�ำรองของสหกรณ์ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายวิชิต  สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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