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วิธกีารขอรบัและส่ังจองหมอนผานวม 2 IN 1 อุนไอรกั
ปใหมนี้สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ขอมอบส่ิงดี ๆ จากใจใหแดสมาชิกและสมาชิกสมทบ (ซึ่งสมัครเปนสมาชิกสมทบ

กอนวนัที ่28 กันยายน 2555) เปนหมอนผานวม 2 IN 1  อุนไอรัก ใชหนนุนอน หรือจะเปนผาหม ก็อบอุนใจ โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถขอรับ
หมอนผานวม 2 IN 1 อุนไอรกั ได 2 วธิ ี ดังนี้

◆ รบัดวยตัวเองท่ีสหกรณ  ไมตองกรอกเอกสารการจอง โดยขอรับหมอนผานวม 2 IN 1 อุนไอรกั ไดตัง้แตวนัที ่17 ธนัวาคม 2555 – 
25 มกราคม 2556  โดยแสดงบัตรประจําตวัประชาชนหรือบัตรขาราชการ

◆  รบัเปนกลุมผานตวัแทน หรอืผูแทนสมาชิก  โดยลงลายมือช่ือในแบบฟอรมใบส่ังจองหมอนผานวม  2 IN 1 อุนไอรกั ซึง่ตวัแทน
หรือผูแทนสมาชิก ขอรับหมอนผานวม  2 IN 1  อุนไอรกั ได 2 วธิ ีดังนี้

  ตัวแทนหรือผูแทนสมาชิกมารบัดวยตนเองท่ีสหกรณ  โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ลงลายมือชือ่ในแบบฟอรมใบจองหมอน
ผานวม 2 IN 1  อุนไอรกั ตัง้แต 2  คนขึน้ไป (รวมรายช่ือตวัแทนหรือผูแทนสมาชิกท่ีขอรับดวย)  ซึง่ขอใหสหกรณจดัเตรยีมหมอนผานวม  2 IN 1 อุนไอรัก
ไวให และจะตองกําหนดวัน เวลาท่ีจะมารับดวยตนเองทีส่หกรณ 

  ขอใหสหกรณจดัสงหมอนผานวม 2 IN 1 อุนไอรกั ไปยังสถานขีนสงของจงัหวัดตาง ๆ  ใหแกตัวแทนหรอืผูแทนสมาชิก 
โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ลงลายมือชือ่ในแบบฟอรมใบจองหมอนผานวม  2 IN 1  อุนไอรกั ตัง้แต 10 คนขึน้ไป (รวมรายช่ือตวัแทนหรือผูแทน
สมาชิกท่ีขอรับดวย)   ซึง่ตวัแทนหรือผูแทนสมาชิกจะตองกําหนดสถานขีนสงทีจ่ะรับของ โดยเขียนชือ่-สกุล ทีอ่ยูผูรับของ เบอรโทรศัพทมือถอื และ
โทรศัพทสาํนกังานใหชดัเจนเพือ่สหกรณจะไดประสานงานในการนัดหมายวัน เวลาและสถานท่ีรับของ ตอไป   

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมใบส่ังจองหมอนผานวม 2 IN 1  อุนไอรกั ไดทางเวบ็ไซตสหกรณ www. 025798899.com

กาวสูปที่ 35 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพื่อ
เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก สหกรณจึงไดดําเนินการ
กําหนดระเบียบทุนสวัสดิการใหมเพิ่มเติม จํานวน  4  สวัสดิการ และ
ปรับปรุงระเบียบทุนสวัสดิการเดิม  จํานวน  7  สวัสดิการ รวมทุน
สวัสดิการสมาชิกท้ังส้ิน  18  สวัสดิการ ครอบคลุมทุกชวงชีวิตของ
สมาชิก  โดยทุนสวัสดิการท่ีสหกรณจายใหกับสมาชิกตั้งแตเดือน
มกราคม – เดือนตุลาคม  2555 รวมแลวกวา 17.5 ลานบาท 

ประเภททุนสวัสดิการสมาชิก จํานวนเงิน  (บาท)

1 ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัยฯ     2,335,000.00 

2 ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก     3,337,400.00 

3 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหศพสมาชิก          70,500.00 

4 ทุนเพื่อสงเคราะหศพบิดา มารดา คูสมรส        276,000.00 

5 ทุนสวัสดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส     1,437,500.00 

6 ทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก   905,579.03 

7 ทุนสวัสดิการเม่ือสมาชิกทุพพลภาพ          80,000.00 

8 ทุนสวัสดิการสมาชิกท่ีมิไดทําประกัน        790,000.00 

9 ทุนชวยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีฯ          30,000.00 

10 ทุนสมาชิกไมมีบุตรหรือเปนโสด        129,000.00 

18 ทุนสวัสดิการ18 ทุนสวัสดิการ  
จายแลวกวาจายแลวกวา  17.517.5  ลานบาทลานบาท

ประเภททุนสวัสดิการสมาชิก จํานวนเงิน  (บาท)

11 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก     1,841,000.00 

12 ทุนสงเสริมการศึกษาสมาชิก          53,000.00 

13 ทุนสงเสริมการเรียนรูสมาชิก            1,500.00 

14 ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส            1,000.00 

15 ทุนสวัสดิการเพื่อบานหลังใหม            1,000.00 

16 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม            5,000.00 

17 ทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตสมาชิก     6,250,955.00

รวมจายทุนสวัสดิการทั้งส้ิน   17,544,434.03 

สมาชิกทุกทานมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนสวัสดิการของสหกรณ

ทุกประเภททุน หากคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ในระเบียบทุนสวัสดิการประเภทน้ัน ๆ จึงขอใหสมาชิกติดตาม

รายละ เ อี ยด ทุนสวั ส ดิ ก า รของสหกรณ   ได  จ าก  เ ว็ บ ไซต   

www.025798899.com   เพราะหากย่ืนขอรับทุนสวัสดิการเกินกวา

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบทุนสวัสดิการประเภทน้ัน ๆ ถือวาเปน

อันหมดสิทธ์ิในการขอรับทุนสวัสดิการดังกลาว 
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ทุนสาธารณประโยชนเพ่ือชวยเหลือ
ผูท่ีมิไดเปนสมาชิก    

เน่ืองมาจากปฏิบัติหนาที่ราชการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน เพื่อ

ชวยเหลือพนักงาน และครอบครัว

ผู ที่มิไดเปนสมาชิกไดถึงแกกรรม 

และไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ดังนี้

กรณีเสียชีวิต   จํานวน 1 ราย ไดแก
✿ นายพยอม ธรรมเสถียร พนักงานราชการ จํานวน 10,000 บาท ซึ่ง

เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ เนื่องจากถูกหมีควายทําราย บริเวณ

ปาหมูที่ 5 ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในพื้นท่ี

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว

กรณีบาดเจ็บ  จํานวน 2 ราย ไดแก
✿ นายสุระศักด์ิ รักเพ็ชร พนักงานจางเหมา จํานวน 5,000 บาท   

ไดรับบาดเจบ็สาหัสขณะขบัรถตามคนรายทีลั่กลอบฆาสัตวปา ปฏิบัตงิาน

ประจําหนวยพิทักษปาภูผาเพชร จังหวัดสตูล

✿ นายคําจันทร นนทะสาร พนักงานราชการ จํานวน 3,000 บาท 

ไดประสบอุบัติเหตุพลัดตกรถยนตในขณะปฏิบัติหนาท่ี ประจําเขตรักษา

พันธุสัตวปายอดโดม

ทุนสวัสดิการเพ่ือการมงคลสมรส
นางนภัสนันท-นายสมเจตน ศรีเจริญ 

คบหาดูใจกันและเขาสูประตูวิวาห โดยไดจด

ทะเบียนสมรส สหกรณขอมอบเงินจํานวน 

1,000 บาท จายใหแกสมาชิกท่ีจดทะเบียน

สมรสถูกตองตามกฎหมาย ยื่นขอรับทุน

ภายใน 120 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนสมรส 

และสมาชิกท่ีขอยื่นรับทุนตองเปนสมาชิก

มาแลวไมนอยกวา 1 ป

18 ทุนสวัสดิการ 
จายแลวกวา 17.5 ลานบาท

ปดชั่วคราว ATM – เงินกูฉุกเฉินอัตโนมัติ
วันที่ 31 ธ.ค. 55 ตั้งแตเวลา 17.00 – 24.00 น.
เพื่อปดบัญชีและเตรียมประชุมใหญสามัญประจําป
      วันที่ 31 ธ.ค. 55 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  จะปดใหบริการ “สหกรณ ATM และเงินกูฉุกเฉินอัตโนมัติ” เปนการชั่วคราว สมาชิก

ที่ใชบริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกฝากไวกับสหกรณผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย และตูธนาคาร

กรุงไทย ทั่วประเทศ จะไมสามารถทํารายการดังกลาวได สําหรับในชวงเวลาอ่ืน ๆ สหกรณใหบริการตามปกติ ตลอด 24 ช่ัวโมงไมมีวันหยุด

ทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม
สหก รณ  ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ 

ครอบครัวนายธณัฐกรณ พองาม ที่ไดโซทอง

คล องใจ  อันอบอุ น  “ ลูก ”  คือของขวัญ

อันลํ้าคา ที่ฟาประทานให สหกรณมอบเงิน

จํานวน 1,000 บาท เพื่อรับขวัญบุตรสมาชิก

ที่คลอดใหม (ยกเวนบุตรบุญธรรม และบุตร

นอกสมรส) สมาชกิผูมีสทิธยิืน่ขอรบัทุนตองเปน

สมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป ยื่นขอรับทุน

ภายใน 120 วัน นับแตวันที่คลอด

สมาชิกที่ย่ืนขอลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ
ขอความกรุณาสงคืนสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ
ทุกประเภท โดยแนบมาพรอมหนังสือขอลาออก

จากการเปนสมาชิกดวยคะ

ขอไวอาลัยแดสมาชิกผูลวงลับ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ในนามคณะกรรมการ

ดําเนินการ และเจาหนาที่ ขอแสดงความเสียใจและรูสึกอาลัยย่ิง
กับการจากไปของเพื่อนสมาชิก และขอรวมแสดงการไวอาลัย
ใหแดสมาชิกผูลวงลับ เดือน ก.ย. – ต.ค. โดยมีรายนามดังตอไปน้ี   

1.  นายจรูญ  คงทอง สมาชิกเลขที่ 16203   
 เสียชีวิตเน่ืองจากเสนเลือดในสมองแตก

2.  นายวราวุฒิ  กฤษบุตร   สมาชิกเลขที่ 15031   
 เสียชีวิตเน่ืองจากติดเช้ือในกระแสเลือดอยางรุนแรง

3.  นายธานินทร  คนบุญ สมาชิกเลขที่  13072  
 เสียชีวิตเน่ืองจากมะเร็งตับ

4.  นายสุพจน กอมนอย     สมาชิกเลขที่  8914    
 เสียชีวิตเน่ืองจากลําไสอุดตัน

5.  นายมนตรี วัฒนุวรรณ    สมาชิกเลขที่ 7376    
 เสียชีวิตเน่ืองจากกระดูกสวนคอไดรับบาดเจ็บ

6.  นางภริดา โตตาบ         สมาชิกเลขที่  2524    
 เสียชีวิตเน่ืองจากมะเร็งตับออน
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คุณรูไหมวา..?การท่ีเราจะมีนํา้ นํา้มัน และไฟฟามาใช จะตองสญูเสยี

พลังงานในการผลิตไปเทาไหร ดังน้ันหากชวยกันลดใชพลังงาน โดยเร่ิมตน

จากตัวเราเองไปจนถึงคนรอบขาง เพียงแคเราลงมือทําอยางจริงจังและ

บอกตอ เพยีงเทานีค้นไทยท้ังชาตก็ิสามารถชวยกันประหยัดพลังงานได เพือ่ให

เราและลูกหลานไดใชพลังงานอยางรูคุณคาตลอดไป

 มนุษยทุกคนลวนแลวแตตองการใชชีวิตอยูบนโลกใบน้ีอยาง
มีความสุข จึงพยายามไขวควาในส่ิงท่ีเชื่อวาจะนําความสุขมาใหแกตนเองได 
โดยท่ีหลงลืมไปวาจะสุข-จะทุกขลวนอยูที่ใจเรา วัตถุนอกกายหาใชคําตอบ
แหงความสุขท่ีแทจริงไม เมื่อความสุขท่ีแทจริงไมเคยถูกเติมเต็มลงในหัวใจ 
คําวา "ไมรูจักพอ"จึงทําใหสังคมมนุษยยากท่ีจะพบกับความสงบ มาสราง
ภูมิคุมกันใหแกตนเองดวยการดําเนินชีวิตในวิถีแหงความพอเพียง กินอยู
อยางพอดี ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา มีสติในการจับจายใชสอย เมื่อใด
ที่รูจักพอ ไมรอนรนไปตามกระแส ไมเปนทาสแหงวัตถุ ความสุขก็จะเต็มลน
ปร่ีในหัวใจ แบบไมตองใชเงินซื้อหาเลยละคะ

 จบัฉลากกันไปแลว ในวันครบรอบ 34 ป 

วันเกิดสหกรณ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ใคร

ที่ไดรับรางวัลนี้ ก็ถือไดวา โชคดีมาก ๆ แตก็อยาลืม

เก็บออมเงินเอาไวใช  เผื่ออนาคตขางหนา ใคร

ที่พลาดรางวัลนี้ไปก็ไมตองเสียใจ เพียงแคคุณเปด

บัญชีออมทรัพยชีวิตพอเพียงครบ 6 เดือน คุณก็มีสิทธิ์ลุนรางวัลใหญนี้ 

ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2556  ที่กําลังจะมาถึง 

รางวัลที่ 1 เงินฝาก 10,000 บาท  จํานวน 1 รางวัล
 รางวัลท่ี 1.    เลขที่สมาชิก           ชื่อ – สกุล                      

 1. 17323 นายบารมี สกลรักษ     

รางวัลที่ 2  เงินฝาก 5,000 บาท  จํานวน 2 รางวัล
รางวัลท่ี 2.    เลขที่สมาชิก           ชื่อ – สกุล        

 1. 7875 นางปณาลี อาทิตยวาร

 2. 13901 นางวาทินี คุมเจริญ

รางวัลที่ 3  เงินฝาก 1,000 บาท  จํานวน 30 รางวัล
รางวัลท่ี 3.     เลขที่สมาชิก           ชื่อ – สกุล  

 1. 8306 นายสมพงศ หอไธสง  

 2. 11247 นายศุภการ โสมีศรี  

 3. 503814 น.ส.นงนาฎ ปราศจาก 

 4. 3204 นางภาวันสินี นํ้าแกว  

 5. 503102 น.ส.สิวะพร พัดวิลัย  

 6. 9593 นายปยะชาติ ปยะชน  

 7. 16325 นางสุรินทร สิงสุขสี  

 8. 507175 นายเอกรัฐ จิตตอารีกุล 

 9. 4744 นายสมยศ ทองอุน  

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÊË¡Ã³ �ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÊË¡Ã³ �
“ใชชีวิตอยางเพียงพอ เพ่ือความสุขที่พอเพียง”“ใชชีวิตอยางเพียงพอ เพื่อความสุขที่พอเพียง”

 10. 13471 นายลือชัย มณีศรี  

 11. 2768 นางกานตสินี งามวงศนอย 

 12. 7258 นางมณีรัตน สกุลศิรจิตร 

 13. 9041 นายพีรพล คําอุดม  

 14. 5270 นายเกียรติศักด์ิ สระรักษ 

 15. 6671 นายดุสิทธ์ิ เนตรมณี 

 16. 12826 นายปยะ พลพระ  

 17. 3360 นางประคอง เกิดแสง  

 18. 3498 นางสุรัตน เอี่ยมสกุล 

 19. 11707 นายธนบูรณ นามรัสสี 

 20. 4888 นายสวาง ทัพหนา  

 21. 15662 นายศานิตย ศรีฟอง  

 22. 18156 นายบัญชา พันธุลี  

 23. 16984 ส.ต.ต.(ญ) นนทิยา ศรวัฒนา 

 24. 18248 น.ส.นิรันดรรัตน ปอมอ่ิม  

 25. 11112 นางภัทรานิษฐ วังมี  

 26. 503671 น.ส.ประทุมวดี ปยธรรมศิริ 

 27. 12550 นางละมอม วรพุทธ  

 28. 13882 นายณรงคศิลป ถาวร  

 29. 14477 นางเกษแกว นิรมานสกุลพงศ 

 30. 8560 น.ส.อรพันธ จิตตอารีกุล 

 พึ่งผานไปหมาด ๆ กับการเลือกตั้งผู แทนสมาชิก ในวันที่ 9 ตุลาคม

ที่ผานมา แตละกลุมสมาชิก ก็เลือกกันกันอยางคึกคัก สรางสีสันในวันเลือกตั้ง 

สหกรณก็ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใชสิทธิ์ความเปนเจาของสหกรณ

กันอยางเต็มท่ี ไมนอนหลับทับสิทธ์ิ เพื่อประโยชนที่พึงมีตอการดําเนินงาน

สหกรณและขบวนการสหกรณดวย 

บรรยากาศการเลือกต้ัง

เพ่ือนสมาชิกทุกทาน 

กลุมสมาชิกไหนที่ยังไมรายงานผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

โปรดรายงานดวน

สํานักอนุรักษสัตวปา

❤❤
❤❤
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ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมีนโยบายใหกลุมสมาชิกเสนอโครงการกิจกรรมกลุมสมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดรับความรู 

ความเขาใจในภาพรวมของการดําเนินงานสหกรณไดดียิ่งขึ้น และยังไดแลกเปล่ียนความรูทัศนคติตอกันอีกดวย วารสารสหกรณไดประมวลภาพ

กิจกรรมกลุมสมาชิกแตละกลุมมาใหไดทราบกัน กลุมสมาชิกท่ีไดรับอนุมัติโครงการ ตองจัดกิจกรรมกลุมสมาชิกใหแลวเสร็จภายในวันที่ 

14 ธ.ค. 55 และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุมพรอมแนบภาพประกอบภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม

กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมกลุม คร้ังที่ 1 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 5  (นครศรีธรรมราช)

                                                                                       ●  นายสเุทพ บัวจนัทร ผูแทนสมาชิก บรรยายเร่ือง สทิธปิระโยชนของสหกรณ

        

กลุมจังหวัดสุราษฎรธานี

จัดกิจกรรมกลุม จํานวน  5 คร้ัง   มีสมาชิกเขารวมกิจกรรม

จํานวน 350 คน สมาชิกสมทบ 95 คน และผูที่สนใจซึ่งเปนพนักงาน

ราชการและพนักงานจางเหมา จํานวน 51 คน รวมท้ังสิ้น 496 คน

กลุมสํานักวิจัยฯ

กลุ มสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม  กรมปาไม  ได จัดกิจกรรมกลุ ม เ ม่ือวันที่  8 กันยายน 2555 โดยบรรยายความรู 

เกี่ยวกับสหกรณ และเดินทางไปท่ีวัดเลงฮกย่ี นมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ และวัดสมานรัตนาราม ไหวพระพิฆเนศปางนอนที่ใหญที่สุด

ในประเทศ จากนั้นเดินทางไปบริจาคเงินใหกับมูลนิธิสงเคราะหคนพิการ บานบางปะกง จํานวนเงิน 10,000 บาท เพราะความสุขท่ีเกิดจากการให 

และการชวยเหลอืสงัคม แมจะเปนสวนเลก็ๆ ก็ตาม แตถาทกุคนรวมมือรวมใจกันแบงปนสิง่ดี ใหกับผูทีกํ่าลงัยากลาํบาก หรอื คนพกิาร หากทกุคน

มีนํ้าใจท่ีชวยเหลือกัน สังคมของเราก็จะเต็มเปยมไปดวยความสุข

กอนตะวันชิงพลบ พวกเขายังดําเนินชีวิตอยู ไดอยางมีความสุขเพราะเขามีปจจัยภายในคือกําลังใจที่เต็มเป ยมและไมมีวัน

หมดส้ินนั่นเอง

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรมกลุมสมาชิกกลุมสมาชิก
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มุมนี้มีคําตอบ : โดย...ฝายประชาสัมพันธ

1. หากพนักงานราชการหรือพนักงานจางเหมาบริการ (TOR) 

ยายไปทํางานที่หนวยงานอื่น ยังสามารถเปนสมาชิกสมทบ

ของสหกรณตอไปไดหรือไม
ตอบ สามารถเปนสมาชิกสมทบสหกรณตอไปได  ซึ่งสมาชิก

สมทบสามารถชําระคาหุนรายเดือน โดยนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพย

สินมัธยัสถ เพื่อใหทางสหกรณไปเรียกเก็บคาหุนรายเดือนจากบัญชี

เงนิฝาก หรือสามารถของดสงคาหุนรายเดือนได และระดมหุนดวยตนเอง

2. หากสมาชิกตองการยกเลิกการคํ้าประกันเงินกูสามารถ

แจงทางโทรศัพทใหเจาหนาที่สหกรณยกเลิกใหไดหรือไม
ตอบ การยกเลิกการค้ําประกันเงินกู ไมสามารถแจงยกเลิกทาง

โทรศัพทได สมาชิกผู  ค้ําประกันจะตองแจงกับผู กู ใหปรับสัญญา

เงินกูใหม เพื่อเปล่ียนผูค้ําประกัน โดยผูกูจะตองทําเอกสารสัญญาเงินกู

เสมือนการกูใหม และกูเทากับหนี้คงเหลือในปจจุบัน สมาชิกผูค้ําจึงจะ

หมดภาระการค้ําประกัน 

3. หากสมาชิกทําประกันชีวิตที่ อัตราเบ้ียประกันสูงสุด 
(600 บาท) จะสามารถกูไดยอดเงินตามวงเงินคุมครองชีวิต 
1,000,000 บาทหรือไม 
ตอบ วงเงินการกูนั้นจะพิจารณาจากฐานเงินเดือนของสมาชิกเปน

หลัก ซึ่งสหกรณจะกําหนดชวงเงินเดือนและวงเงินกูไว โดยจะตอง

คํานวณตามอายุราชการคงเหลือ และอัตราเงินเดือนคงเหลือหลังกู

ประกอบกัน

วงเงินกูสามัญตามฐานเงินเดือน

เงินเดือน วงเงินกู ผอนชําระ/เดือน ทนุเรอืนหุนขัน้ต่ํา

ไมเกิน 10,000 550,000 5,520 110,000

10,001 - 11,000 580,000 5,820 116,000

11,001 - 12,000 630,000 6,320 126,000

12,001 - 13,000 680,000 6,820 136,000

13,001 – 15,000 780,000 7,820 156,000

15,001 – 17,000 830,000 8,320 166,000

17,001 – 19,000 850,000 8,520 170,000

19,001 – 23,000 870,000 8,720 174,000

23,001 – 26,000 890,000 8,920 178,000

26,001 – 32,000 920,000 9,220 184,000

32,001 – 37,000 950,000 9,520 190,000

37,001 – 42,000 1,000,000 10,020 250,000

42,001 – 50,000 1,200,000 12,030 300,000

50,001 – 58,000 1,500,000 15,030 375,000

58,001 ขึ้นไป 2,000,000 20,040 500,000

กรณีผู สมัครเปนสมาชิกไมครบ 1 ป มีสิทธิ์กู ไดกึ่งหน่ึงของ

จํานวนเงินกูตามตาราง

หมายเหตุ  :  ยอดผอน ณ อัตราดอกเบ้ีย 6.50% ตอป ซึ่งจะ

เปล่ียนแปลงไปตามอัตราดอกเบ้ีย (จํานวน 144 งวด)

4. หากสมาชิกไดแจงอายัดบัตรเอทีเอ็มสหกรณ-ไทยพาณิชย 

ที่เบอร 02-7777777 เนื่องจากทําบัตรสูญหาย และตอมาได

เจอบัตรเอทีเอ็มแลวจะแจงยกเลิกการอายัดไดหรือไม

ตอบ เมื่อสมาชิกไดโทรแจงอายัดบัตรเอทีเอ็มท่ีเบอร 02-7777777

ไปแลว มีผลทําใหบัตรถูกยกเลิก หากสมาชิกตองการใชบริการบัตร

เอทีเอ็มสหกรณ-ไทยพาณิชยจะตองทําบัตรใหม โดยสงแบบฟอรม

คําขอใชบริการบัตร ATM พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตร

ขาราชการ และจะตองชําระคาธรรมเนียมการทําบัตร ATM คร้ังท่ี 2 

จํานวนเงิน 200 บาท โดยใชแบบฟอรมใบแจงการรับชําระเงิน 

PAYMENT ระบุวัตถุประสงค 115 (คาธรรมเนียมบัตร ATM) ชําระเงิน

ผานธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย จากน้ันแนบสําเนาใบโอนเงิน

มาพรอมกับคําขอใชบริการบัตร ATM สงเอกสารดังกลาว มาท่ีสหกรณ 

เจาหนาท่ีจะดําเนินการใหตอไป

5. การเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนจะตองทําอยางไร

ตอบ สมาชิกสามารถกรอกหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหม

และสงเอกสารมายังสหกรณ โดยสหกรณจะอางอิงขอมูลจากหนังสือ

ตั้ งผู  รับโอนประโยชน ฉบับป จจุ บัน และฉบับเก าจะถูกยกเลิก

โดยอัตโนมัติ

6. หากสมาชิกตองการยกเลิกประกันชีวิตของคูสมรสเดิม 

เนื่องจากไดจดทะเบียนสมรสใหมและตองการทําประกัน

ชีวิตใหคูสมรสใหมจะตองทําอยางไร

ตอบ  สมาชิกตองทําหนังสือแจงขอยกเลิกประกันชีวิตของคูสมรส

เดิม เนื่องจากหยาราง พรอมกับแนบสําเนาใบหยา และสําหรับคูสมรส

ใหมใหกรอกแบบฟอรมคําขอเอาประกันชีวิต และแนบสําเนาบัตร

ประชาชน สําเนาทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนสมรส
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รายการ  30 กันยายน 2555  31  สิงหาคม  2555

จํานวนสมาชิก 13,188 13,172 

จํานวนสมาชิกสมทบ 11,427 11,281 

สินทรัพยรวม 9,629,159,175.61 9,399,805,511.78

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 259,555,564.49 185,507,395.27 

เงินฝากจากสหกรณอ่ืน 230,061,917.49 130,061,917.49 

เงินลงทุนระยะส้ัน 0.00 100,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก (ฉุกเฉิน) 67,641,483.01 68,854,142.95 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ (ฉุกเฉิน) 2,133,819.25 2,098,500.25 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก (สามัญ) 5,930,058,811.44 5,922,988,470.19 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก-สมทบ (สามัญ) 30,805,187.30 31,544,369.39 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก (พิเศษ) 780,823,043.07 789,821,438.12 

เงินลงทุนระยะยาว 2,218,803,855.50 2,061,231,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 16,017,231.59 15,315,501.54 

สินทรัพยไมมีตัวตน 91,528,715.12 91,842,300.20 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,534,238.27 353,167.30 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 195,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 5,612,581,327.69 5,437,098,606.65

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 410,000,000.00 290,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,870,990,338.07 3,822,897,523.42

เงินรับฝากออมทรัพย 408,838,017.84 393,225,039.79 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 2,806,267,796.47 2,783,285,574.23 

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 493,298,659.99 487,791,968.53 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 122,299,520.92 118,551,527.85 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 38,357,955.95 38,178,317.94 

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 1,928,386.90 1,865,095.08 

รวมเงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 1,307,782,784.31 1,299,503,937.13

เงินรับฝากออมทรัพย (สมาชิกสมทบ) 76,128,143.68 75,476,232.30 

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 1,197,556,638.56 1,194,700,438.32 

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค (สมาชิกสมทบ) 31,285,926.71 26,657,896.71 

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 2,812,075.36 2,669,369.80 

เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 884,835.77 825,973.79 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,789,869.54 11,737,672.31 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 12,133,500.00 12,133,500.00 

ทุนของสหกรณ 3,817,758,095.79 3,785,891,115.79

ทุนเรือนหุน 3,425,590,900.00 3,389,398,020.00 

ทุนสํารอง 338,512,212.07 338,512,212.07 

ทุนสะสม 53,654,983.72 57,980,883.72 

รายได 388,337,529.36 345,371,151.35

ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 327,357,918.31 291,187,499.72 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 57,439,436.31 53,552,010.34 

รายไดอ่ืน 3,540,174.74 631,641.29 

คาใชจาย 189,517,777.23 168,555,362.01

ดอกเบ้ียจาย 151,138,481.00 134,855,458.06 

คาใชจายดําเนินการ 38,379,296.23 33,699,903.95 

กําไรสุทธิ 198,819,752.13 176,815,789.34

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75

ออมทรัพยพิเศษ 4.00

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2555) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญทั่วไป 6.50

สามัญเพื่อการศึกษา 4.30

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย(คงท่ี 2 ป) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย(ปที่3-12) 4.30

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัยกรณีพิเศษ 4.90

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 4.50

สามัญเพื่อการทองเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความม่ันคงของครอบครัว 6.50

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 1 3.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 2 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปที่ 3หรือไมมีคงท่ี) 6.00

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบ้ีย

คําคมคารมพระ
“เชาวันน้ืทองฟาสวางงดงามเพราะอาทิตย
ทอแสง แตอีกไมนานก็จะมืด และอีกหนอย
ก็จะสวาง ปญหาที่เกิดข้ึนวันนี้ใชวาจะมืด
บอดตลอดไป จะตองมีแสงอุทัยแหงปญญา
เกิดข้ึนเราในวันหนึ่ง”



ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาสง

วารสารสหกรณปาไม

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจสําราญกุล
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรียพรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินออน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  วาท่ีร.ต. หญิง พจนีย  พวงจันทร นางสาวกุลพรภัสร พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร.0-2903-8257-9

บทบรรณาธิการ

 กรมปาไม ขอใชหองประชุม 200 คน   กรมปาไม ใชหองทดสอบประเมินตําแหนงเจาหนาท่ี   อธิบดีกรมอุทยานฯมอบนโยบายใหเจาหนาท่ีปฎิบัติงานภาคใต

เลนโยคะ 

ทุกวันจันทร - พุธ - ศุกร

สวัสดีครับ ทานสมาชิกท่ีเคารพ วารสาร สอ.ปม. ฉบับน้ี ไดรวบรวม
ขาวสารเร่ืองราวความเคล่ือนไหวของการดําเนินกิจกรรมของสหกรณและของสมาชิก 
เพ่ือแจงใหสมาชิกไดทราบและไดมีสวนรวม  สนับสนุน ในกิจกรรมตาง ๆ  ของสอ.ปม. 

กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับสมาชิก ท่ีไดรับความไววางใจคัดเลือกใหเปน
ผูแทนสมาชิกของกลุมสมาชิกตาง ๆ ซ่ึงก็จะมีท้ังท่ีคุนเคยกันเน่ืองจากเปนผูแทนสมาชิก
มาแลวหลายสมัย และท่ีไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิกใหมคร้ังแรก ซ่ึงทุกคนท่ีไดรับเลือกต้ัง
ตางก็มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกันคือ เราจะมารวมกันพัฒนาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด ของเราใหเจริญกาวหนาย่ิง ๆ  ข้ึนไป แลวพบกันในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2556  
วันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ 2556

จากการท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรับรางวัลผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดนระดับประเทศ (Best of the Best) ประจําป 2555 

ปลายฝน ตนหนาว มาเยือนอกีคร้ัง สมาชิกในหลายจังหวดัท่ีเคยประสบ

มหาอุทกภัยมาแลว รวมท้ังสมาชิกที่อยูในกรุงเทพฯ ก็ไดหายใจโลงอกกันไป

ตาม ๆ  กัน เพราะผานพนฤดฝูน นํา้ก็คงไมมาทวมอีกแลว แตก็ยงัมีสมาชิกในอีก

หลายจังหวดัท่ีประสบอุทกภัย สหกรณก็ขอเปนกาํลังใจให และอยาลืมย่ืนขอรบั

ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบภัย มายังสหกรณเพราะหากเกิดกําหนด 60 วัน

นบัแตวนัทีส่ิน้สดุประสบภัย ถอืเปนอนัหมดสิทธิก์ารขอรับทุนสวสัดิการ สมาชิก

ทีเ่ดอืดรอนรบี ๆ ยืน่ขอมานะครับ

ช่ือ นวัตกรรม : ระบบสหกรณ ATM เพ่ือพัฒนาใหสหกรณเปนศูนยกลางการเงินของ
สมาชิก ทําใหเพ่ือน ๆ ในวงการสหกรณออมทรัพยไดขอมาศึกษาดูงานระบบการบริหาร
จัดการสหกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณเปนจํานวนมาก สอ.ปม.ยินดี
ตอนรับเพ่ือน ๆ สหกรณทุกทาน  

และจากการท่ีไดรับรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน
ระดับประเทศ (Best of the Best) ประจําป 2555 ทําใหมีส่ือโทรทัศน SPRING NEWS  
รายการ CO-OP ไทยแลนด ขอเชิญนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ ให
สัมภาษณ โดยออกอากาศ วันเสารท่ี  29 กันยายน 2555 ท่ีผานมา สมาชิกท่ีสนใจสามารถ
รับชมการสัมภาษณดังกลาวไดทาง www.025798899.com  

ในนามคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ีทุกคน รูสึกยินดีท่ีอาคาร
สํานักงานของสหกรณสามารถกอใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิก และหนวยงานตนสังกัด
ของสมาชิก โดยหนวยงานราชการภายในกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ไดขอใชหองประชุมท้ังหองประชุมใหญ และหองประชุมเล็ก รวมท้ังพ้ืนท่ี
ในสวนตาง ๆ ของสํานักงานสหกรณ ซ่ึงก็เปนไปตามเจตนารมณของสหกรณท่ีตองการ
ใหทุกคนไดมีสวนในการรวมใชและรวมกันรักษา “บานใหมสหกรณ” เพ่ือใหเปนบาน
ของมวลสมาชิกทุกคนตอไป 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


