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ฉบัับที่่� 258 เดืือนพฤศจิิกายน 2564

ทุุกคะแนนจากท่่าน...

ช่่วยปรัับปรุุงบริิการของเราให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ตอบแบบประเมิิน
ความพึงึ พอใจ

ลุ้้�นรางวััล
มากมาย !!

หมดเขต 30 ธ.ค. 64

ตอบแบบประเมิินความพึงึ พอใจ

ลุ้้�นรางวััลมากมาย !!
หมดเขต 30 ธ.ค. 64

ทุุกคะแนนจากท่่าน...

ช่่วยปรัับปรุุงบริิการของเราให้้ดียิ่่ี �งขึ้้�น

ด้้วยมาตรฐานในการบริิหารงาน และยกระดัับการบริิการ
สมาชิิก สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมป่่าไม้้ จำำ�กััด จึึงได้้จััดทำำ� “แบบ
ประเมิินความพึึงพอใจของสมาชิิก” ขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุก ๆ ปีี
โดยในปีี 2564 นี้้� สมาชิิกและสมาชิิกสมทบสามารถร่่วม
ตอบแบบสอบถามความพึึงพอใจได้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 กรกฎาคม 2564 30 ธ.ค. 2564 พร้้อมลุ้้�นรัับของรางวััลมากมาย อาทิิ หม้้อทอด
ไร้้น้ำำ��มััน, เครื่่�องปั่่�นน้ำำ��ผลไม้้, กล่่องถนอมอาหาร, กระบอกน้ำำ��
ออมทรััพย์์ รวมของรางวััลกว่่า 90 รางวััล

การจัับรางวััล

ในปีีนี้้� สหกรณ์์ได้้แบ่่งการจัับรางวััลผู้้�โชคดีีออกเป็็น 2 รอบ
• การจัับรางวััลผู้้�โชคดีีรอบที่่� 1 : สหกรณ์์ได้้จัับสุ่่�ม
รางวััลผู้้�โชคดีีไปแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2564
(ตรวจสอบรายชื่่� อ ผู้้� โชคดีีรอบแรก ได้้ ที่่� เว็็ บ ไซต์์ ส หกรณ์์
www.025798899.com)
• การจัับรางวััลผู้้�โชคดีีรอบที่่� 2 : สหกรณ์์จะทำำ�การ
จัับรางวััลผู้้�โชคดีี ในเดืือนมกราคม 2565
**(สหกรณ์์ขอสงวนสิิทธิ์์�ให้้สมาชิิกมีีสิิทธิ์์�ได้้รัับรางวััลเพีียง
รอบเดีียว)

“สแกน QR CODE”

สารบัญ

เพื่่�อทำำ�แบบประเมิินได้้เลย !!!
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ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ลุ้นรางวัลมากมาย !! หมดเขต 30 ธ.ค. 64
ระดมหุ้นเพิ่มง่าย ๆ ผ่าน App กรุงไทย
Next
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่าลืมแจ้งสหกรณ์
กู้เงินผ่าน App ไม่ได้ หน้าจอขึ้นว่า
“ยังไม่ได้เปิดระบบ” ต้องทำ�ยังไง !?
สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2564
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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

ระดมหุ้้�นเพิ่่�มง่่ายๆ
ผ่่าน App กรุุงไทย Next
สมาชิิกทราบหรืือไม่่ว่า่ นอกจากการหัักค่่าหุ้้น� รายเดืือนจากเงิินเดืือนแล้้ว
ยัังสามารถโอนชำำ�ระพิิเศษเพื่่อ� ระดมหุ้้น� เพิ่่ม� ผ่่านธนาคารได้้อีีกด้้วย สำำ�หรับั
สมาชิิกที่่�มีีบััญชีีธนาคารกรุุงไทย และใช้้ Application กรุุงไทย Next
ก็็สามารถโอนเงิินเพื่่�อระดมหุ้้�นได้้ง่่าย ๆ โดยที่่� ไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�สหกรณ์์
วัันนี้้�สหกรณ์์จะมาบอกวิิธีีการระดมหุ้้�นผ่่าน App กรุุงไทย Next
	ที่่�ไม่่ว่่าอยู่่�ที่่�ไหนก็็สามารถระดมหุ้้�นได้้ ตามขั้้�นตอนดัังนี้้�

เสร็็จเรีียบร้้อย!!

สมาชิิกจะสามารถตรวจสอบรายการเคลื่่�อนไหวหุ้้�น และใบเสร็็จได้้ใน Application Forest CO-OP
ของสหกรณ์์ได้้ในวัันทำำ�การถััดไป

หมายเหตุุ : สมาชิิกและสมาชิิกสมทบที่่�มีีหุ้้�นสะสมเต็็มวงเงิินตามที่่�สหกรณ์์กำำ�หนดแล้้ว จะไม่่สามารถระดมหุ้้�นเพิ่่�มได้้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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เมื่่อ� สมาชิิกมีีการเปลี่่ย� นที่่อ� ยู่่อ� าศััย หรืือมีีการ
ย้้ายสถานที่่�ทำำ�งาน อย่่าลืืมแจ้้งที่่�อยู่่�ในการจััดส่่ง
เอกสารมายัังสหกรณ์์ด้ว้ ย เพื่่อ� ความสะดวกในการ
รัับเอกสารทางการเงิิน หรืือเอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ
ของตััวสมาชิิกเอง

ที่่�อยู่่�ในระบบสหกรณ์์สำำ�คััญอย่่างไร
•

•

1.

รัับเอกสารสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นใบเสร็็จรายเดืือน (สำำ�หรัับ
สมาชิิกเกษีียณ) รายการสอบทานหุ้้�นหนี้้� ที่่�มีีข้อ้ มููลทางการเงิิน
ของสมาชิิก การจััดส่่งบััตร ATM หรืือเอกสารใด ๆ ที่่�สหกรณ์์
จะต้้องจััดส่่งเพื่่�อแจ้้งข่่าวสำำ�คััญ
รัับของรางวััลในกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น ของขวััญปีีใหม่่ รางวััล
จากการชิิงโชคในกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�สหกรณ์์จััดขึ้้�น

วิิธีีแจ้้งเปลี่่�ยนที่่�อยู่่�ผ่่าน Line

เขีียนบัั น ทึึ ก ข้้ อ ความขอแจ้้ ง เปลี่่� ย นแปลงที่่� อ ยู่่�ลงกระดาษ
พร้้อมลงลายมืือชื่่�อ เหมืือนที่่�เคยให้้ไว้้กัับสหกรณ์์
2. 	ถ่่ายภาพบัันทึึกข้้อความการขอแจ้้งเปลี่่�ยนแปลงที่่�อยู่่�ให้้ชัดั เจน
แล้้วส่่งมาที่่� Line สหกรณ์์ @forestcoop
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กู้เงินผ่าน App ไม่ได้ หน้าจอขึ้นว่า
“ยังไม่ได้เปิดระบบ”

ต้องทำ�ยังไง

อยากกู้เงินผ่าน App แต่หน้าจอเด้ง!
แจ้งเตือนว่า “ยังไม่เปิดระบบ หรือ ยังไม่เปิดใช้งาน”
ปัญหาการแจ้งเตือนแบบนี้ เนือ่ งมาจาก “สมาชิกยังไม่ได้ยนื่ ค�ำขอกูค้ รัง้ แรก
มาให้สหกรณ์เปิดระบบการกู้ผ่าน App” ซึ่งสมาชิกสามารถส่งค�ำขอกู้ฉุกเฉินผ่าน
App และค�ำขอกู้สามัญดิจิทัลมายังสหกรณ์ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำ�ขอกู้ก่อน

กู้ฉุกเฉิน
ผ่าน App

3. เตรียมเอกสารแนบ
• ส�ำเนาบัตรประชาชน
• สลิปเงินดือน เดือนล่าสุด และเดือนมีนาคม 2563

สมาชิก
(พนักงานราชการ)

สมาชิก

แบบฟอร์มค�ำขอกู้ฉุกเฉิน ผ่าน App
• ส�ำหรับสมาชิก (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 2.1)
• ส�ำหรับสมาชิกสมทบ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 2.2)

กู้สามัญดิจิทัล
ผ่าน App
สมาชิก

แบบฟอร์มค�ำขอกู้สามัญดิจิทัล ผ่าน App
• ส�ำหรับสมาชิกเท่านัน้ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 2.19)
2. พิมพ์แบบฟอร์มคำ�ขอกู้
ต้องพิมพ์แบบฟอร์มค�ำขอกู้
ทั้ง 3 แผ่น ให้ครบ (โดยต้อง
พิมพ์หน้าที่ 1 และ 2 อยู่ใน
แผ่นเดียวกัน)

สำ�เนาบัตร
ประชาชน

ใบคำ�ขอกู้

สลิปเงินเดือน

(เดือนล่าสุดและเดือน มี.ค. 63)

4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
ส่งแบบฟอร์มค�ำขอกู้ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดมาที่สหกรณ์
ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
5. รอรับ SMS ยืนยันการอนุมัติ

เพี ย งเท่ า นี้ สมาชิ ก ก็ ส ามารถท� ำ
รายการกูเ้ งิน และตรวจสอบสิทธิก์ ารกู้
ผ่าน Application Forest Co-op
ได้แล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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แจ้งเปลี่ยนง่าย ๆ ผ่าน Line สหกรณ์
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ หากสมาชิกเปลีย
่ นเบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือใหม่ ให้ทำ�การ
แจ้งกับสหกรณ์ ผ่าน Line สหกรณ์ ได้เลย ไม่ตอ
้ งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพือ
่ ความรวดเร็ว
และอำ�นวยความสะดวกในช่วงวิกฤตินี้ เพียงเขียนบันทึกข้อความการขอเปลี่ยนเบอร์โทร
แล้วถ่ายรูปส่ง Line มาให้สหกรณ์

แจ้งเบอร์โทรสำ�คัญยังไง?

วิธีแจ้งเปลี่ยน ดังนี้
1. เขียนบันทึกข้อความขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรลงกระดาษ
พร้อมลงลายมือชื่อ เหมือนที่เคยให้ไว้กับสหกรณ์

1. ฟรี! SMS ข้อความแจ้งเตือนการท�ำธุรกรรมของสมาชิก
ทั้งการฝาก-ถอน-กู้ และการรับสวัสดิการต่าง ๆ
2. ไว้รับรหัส OTP เพื่อใช้ในการสมัคร App Forest CO-OP
และการกู้ออนไลน์ ผ่าน App (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.025798899.com)
3. รับข่าวสารสหกรณ์ ไม่พลาดสิทธิประโยชน์สำ� คัญ ทีส่ มาชิก
ควรรู้

2. ถ่ายภาพบันทึกข้อความการขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ให้ชัดเจน
แล้วส่งมาที่ Line สหกรณ์ @forestcoop

@forestcoop

การแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้สหกรณ์นน
ั้ มีความสำ�คัญอย่างมาก เพือ
่ การรับข้อมูลข่าวสาร และ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดังนัน
้ หากเปลีย
่ นเบอร์โทร อย่าลืม!! แจ้งสหกรณ์ทก
ุ ครัง้ นะครับ
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก

31 ตุลาคม 2564
13,216

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

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

รายการ

30 กันยายน 2564
13,236

19,416
19,496
20,464,094,566.40 20,653,048,433.67

หนี้สินรวม

1,516,865,119.34
1,723,928,645.75
5,901,800,352.29
7,717,039,686.08
521,311,535.94
3,015,705,616.25
7,946,448.07
56,091,826.16
3,405,336.52
10,932,151,862.04

544,496,858.87
1,717,141,940.96
6,940,375,416.03
7,761,628,556.49
516,482,850.65
3,108,765,569.25
7,362,880.77
56,091,826.16
702,534.49
11,245,873,850.76

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

0.00
7,185,463,662.40
734,127,209.11
4,595,071,420.61
1,310,860,575.49
229,961,565.86
311,070,378.44
4,372,512.89
3,602,342,657.16
306,310,446.77

435,000,000.00
7,124,035,820.40
728,100,842.14
4,556,971,131.21
1,294,084,521.77
231,380,783.43
309,127,528.96
4,371,012.89
3,566,661,583.76
306,132,302.01

31 ตุลาคม 2564

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
3,140,955,687.52
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
66,202,767.67
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
88,873,755.20
		 (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
32,006,590.49
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
77,240,271.99
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
35,098,680.00
9,531,942,704.36
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
8,189,171,770.00
ทุนส�ำรอง
744,850,723.19
ทุนสะสม
174,728,296.03
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (52,099,218.50)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 475,291,133.64
758,039,577.24
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
358,703,587.07
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
21,164,655.31
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
54,532,879.93
ผลตอบแทนจากการลงทุน
322,573,750.13
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
1,064,704.80
296,072,438.92
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
243,586,987.59
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
54,618,641.61
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
(2,133,190.28)
461,967,138.32
ก�ำไรสุทธิ

30 กันยายน 2564
3,106,987,298.56
65,635,275.90
87,906,707.29
31,936,529.48
53,141,237.12
35,098,680.00
9,407,174,582.91
8,135,665,270.00
744,850,723.19
187,468,833.93
(63,524,154.76)
402,713,910.55
665,096,160.49
323,154,785.47
18,924,107.72
49,327,534.80
272,697,205.38
992,527.12
266,660,111.11
219,378,212.23
49,415,089.16
(2,133,190.28)
398,436,049.38

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

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

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

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.35
2.35
2.60
3.35
3.60

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
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
3.95
3.95

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

สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
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
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน

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

3.45
5.80
4.20
5.60
5.25

3.20
5.55
3.95
5.35
5.00

5.50

5.25

4.65

4.40

5.70

5.45

3.30

3.05

4.30

4.05

5.25

5.00

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี
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สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2564

ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด โดย นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤช
กรมป่ า ไม้ เพื่ อ เป็ น การร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สอ.ปม. มอบเงินสนันสนุน ปรับปรุงสถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน กรมป่าไม้
จำ�นวน 100,000 บาท
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดย นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการ
น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ได้มอบเงินสนับสนุน ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท
โดยมี นายสุ ร ชั ย อจลบุ ญ อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ เป็ น
ผู้รับมอบเงินดังกล่าว
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