ฉบับที่ 224 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
ก�ำหนดการ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สหกรณ์ก�ำหนดให้มีการสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2
และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพือ่ พิจารณา
งบดุล จัดสรรก�ำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงานและ
งบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ�ำปี 2562
รวมทั้งสรรหาประธานกรรมการด�ำเนินการและ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่
ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกได้เลือกเข้ามา
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลาง ระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก

สารบัญ

2
3
4
5
6

8
10
11
13
14
15
16

ประชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2562
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2561
เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ค�ำนวณอย่างไร
18 สวัสดิการ / 7 ทุนสวัสดิการ
วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น�ำเงิน
ไปลงทุนในสหกรณ์อื่น
ประกาศการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลการด�ำเนินงาน
มุมนี้มีค�ำตอบ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ คุณท�ำหรือยัง?
ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น
สหกรณ์ดีเลิศ

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
นายศรุต บุญมาดี

2

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพั นธ์ 2562
ภาคเช้า เวลา 07.30 – 12.00 น.
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
08.45 – 09.00 น. มอบรางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น
09.00 – 10.15 น. การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง
		
ระเบียบวาระที่ 3.1 จ�ำนวนคณะกรรมการทีว่ า่ งลงและการด�ำรงต�ำแหน่ง
		
ระเบียบวาระที่ 3.2 การเลื อ กประธานกรรมการเลื อ กตั้ ง และ
			
คณะกรรมการเลือกตั้ง
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”
โดย นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
13.00 – 16.00 น. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
		
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2561
		
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
			
ประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
		
ระเบียบวาระที่ 5.1 การอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินประจ�ำปี 2561
		
ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561
		
ระเบียบวาระที่ 5.3 การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ
		
ระเบียบวาระที่ 5.4 การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
		
ระเบียบวาระที่ 5.5 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
16.00 น.
การลงคะแนนเลือกตัง้ ประธานกรรมการด�ำเนินการ กรรมการด�ำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเหตุ : ภาคบ่ายพักรับประทานอาหารว่างเวลา 14.30 น.
(พักการประชุม)
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพั นธ์ 2562
ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น.
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)
		
ระเบียบวาระที่ 5.6 การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
			
ประจ�ำปี 2562
		
ระเบียบวาระที่ 5.7 การก� ำ หนดวงเงิ น กู ้ ยื ม ซึ่ ง สหกรณ์ อ าจกู ้ ยื ม
			
หรือค�้ำประกันประจ�ำปี 2562
		
ระเบียบวาระที่ 5.8 การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
			
ของสหกรณ์ฯ
		
ระเบียบวาระที่ 5.9 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ
			
ประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
		ระเบียบวาระที่ 5.10 ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
15.00 น.
ปิดการประชุมและสัมมนา

ผลการด�ำเนินงานปี 2561 ก�ำไร 480 ล้านบาท

เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%
้ แต่วน
เบิกได้ตัง
ั ที่ 3 กุมภาพั นธ์ 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด  ได้สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561 สหกรณ์มีผลก�ำไรทั้งสิ้น 480 ล้านบาท
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.50%
และเงินเฉลี่ยคืน 14%
สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบ ยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562   
ผ่านช่องทางดังนี้
1. Application Forest CO-OP 4.0   
2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE โทร. 02-579-8899 กด 6
3. www.025798899.com เข้าระบบ Forest CO-OP online
หากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี แ ล้ ว สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นจะสามารถ
เบิ ก เงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ในวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ตั้ ง แต่ เ วลา 18.00 น. เป็ น ต้ น ไป โดยสหกรณ์
จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ ส�ำหรับสมาชิกที่โอนเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์) สมาชิกสามารถใช้บัตร ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่านตู้ ATM
สหกรณ์ ตู้ธนาคารกรุงไทย ตู้ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
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เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน ค�ำนวณอย่างไร
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีเป็นเวลาดี ๆ ทีส่ หกรณ์
จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก
ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
นั้น มีวิธีคิดค�ำนวณอย่างไร วันนี้เรามีค�ำตอบมาฝากท่านสมาชิก
กันค่ะ
1. เงินปันผล หมายถึง เงินทีส่ มาชิกได้รบั ผลตอบแทน
จากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ คิดจากจ�ำนวนเงินค่าหุ้น
ของสมาชิก ซึง่ สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วย
อัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ
ตัวอย่าง นายออม ทรัพย์มั่งมี มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 90,000 บาท ถือหุน้ ในปี 2561 เดือนละ
1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้
(เงินปันผล 5.50%)				
วันที่

หุ้น

31 ธ.ค. 2560 90,000
ยอดยกมา

หน่วย: บาท

ประเภทเงินกู้

ดอกเบี้ย
ทั้งปี

วิธีค�ำนวณ
เงินเฉลี่ยคืน

เงิน
เฉลี่ยคืน

เงินปันผล

1. เงินกู้ฉุกเฉิน

7,512.60

หุ้นยกมา x 5.50%
90,000 x 5.50/100

4,950.00

2. เงินกู้สามัญทั่วไป

28,521.10 28,521.10 x 14/100 3,992.95

50.42

28 ก.พ. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 10/12

45.83

31 มี.ค. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 9/12

41.25

30 เม.ย. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 8/12

36.67

31 พ.ค. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 7/12

32.08

30 มิ.ย. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 6/12

27.50

31 ก.ค. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 5/12

22.92

31 ส.ค. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 4/12

18.33

30 ก.ย. 2561

1,000

1,000 x 5.50/100 x 3/12

13.75

31 ต.ค. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 2/12

9.17

30 พ.ย. 2561 1,000

1,000 x 5.50/100 x 1/12

4.58

31 ธ.ค. 2561

1,000 x 5.50/100 x 0/12

0.00

นายออม ทรัพย์มั่งมี
ได้รับเงินปันผล

4

หน่วย: บาท

(เงินเฉลี่ยคืน 14%) 			

วิธีค�ำนวณเงินปันผล

31 ม.ค. 2561 1,000 หุ้นรายเดือน x 5.50% x เวลา
1,000 x 5.50/100 x11/12

1,000

2. เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิก
ผู ้ จ ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ที่ ส มาชิ ก จ่ า ยให้ แ ก่ ส หกรณ์ ตั้ ง แต่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลีย่ คืน
ทีส่ หกรณ์กำ� หนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกทีม่ ไิ ด้กเู้ งินใด ๆ กับสหกรณ์เลย
จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ตัวอย่าง นายออม ทรัพย์มงั่ มี กูเ้ งินสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จ�ำนวน 50,170.40 บาท
สหกรณ์จะต้องค�ำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิก
มีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วน�ำมารวมกัน ดังนั้น จ�ำนวนเงิน
เฉลี่ยคืน ค�ำนวณได้ดังนี้

5,252.50
บาท

7,512.60 x 14 /100 1,051.76

3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5,463.25 5,463.25 x 14/100

764.86

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม

1,214.28

รวม
นายออม ทรัพย์มั่งมี
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

8,673.45

8,673.45x14/100

50,170.40
7,023.85

3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
กรณีนายออม ทรัพย์มงั่ มี เมือ่ รวมเงินปันผลและเงินเฉลีย่
คืนแล้ว จะได้รับเงินจ�ำนวน 12,276.35 บาท
= เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (5,252.50 + 7,023.85 =
12,276.35 บาท)

สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เดือน ม.ค. – ธ.ค. 61

จ่ายแล้วกว่า 22 ล้านบาท
ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 22,143,544.59 ล้านบาท
สวัสดิการสมาชิก
ล�ำดับ

สวัสดิการสมาชิกสมทบ
สวัสดิการสมาชิก

ราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1

สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก

2

สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก

26

26,000.00

3

สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก

-

-

4

สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบ
พิธีฮัจญ์

7

14,000.00

5

สวัสดิการเพื่อการสมรส

37

37,000.00

6

สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่

25

33,000.00

7

สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่

53

53,000.00

8

สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 1,799 1,588,600.00

9

สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

75

225.000.00

10

สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก
(รายละ 35 บาท)

783

328,965.00

สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก
(รายละ 50 บาท)

26,148 3,660,700.00

11,371 6,822,400.00

11

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

33

110,900.00

12

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3

40,000.00

13

สวัสดิการเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก

504

14

สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

2,287 3,397,000.00

15

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
เมื่อทุพพลภาพ

16

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา
มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก

17
18

3,897,979.59

7

104,000.00

184

368,000.00

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�ำหรับ
สมาชิกที่มิได้ท�ำประกันชีวิต

9

900,000.00

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก

84

252,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

-

รวมจ่ายสวัสดิการทั้งสิ้น

ล�ำดับ

ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ

ราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
สมทบ

54

78,000.00

2

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่อง
มาจากการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ

3

20,000.00

3

ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา
สมาชิกสมทบ

19

19,000.00

4

ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของ
สมาชิกสมทบ

53

53,000.00

5

ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อ
อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

9

18,000.00

6

ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของ
สมาชิกสมทบ

19

22,000.00

7

ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
ของสมาชิกสมทบ

75

75,000.00

รวมจ่ายทุนสวัสดิการทั้งสิ้น

285,000.00

สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบ สามารถยื่ น ขอรั บ
สวัสดิการประเภทต่าง ๆ ได้ หากคุณสมบัตเิ ป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด โดยดูรายละเอียด ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก
และสมาชิกสมทบได้จาก เว็บไซต์ www.025798899.com
เพราะหากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ยื่นขอรับสวัสดิการ
เกินกว่าระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
ประเภทนั้ น ๆ ถื อ ว่ า เป็ น อั น หมดสิ ท ธิ์ ใ นการขอรั บ
สวัสดิการดังกล่าว

21,858,544.59

5

วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์

6

น�ำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น

7

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ กษ 0404/ว53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง
วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีกรณีสหกรณ์นำ� เงินไปลงทุน ใน
สหกรณ์อื่น ก�ำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่น�ำเงิน
ไปลงทุนในหุ้นสหกรณ์อื่นแล้ว ปรากฏว่ามูลค่า
หุ้นของสหกรณ์ที่น�ำเงินไปลงทุนลดต�่ำกว่ามูลค่า
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น หรือกรณี
สหกรณ์น�ำเงินไปฝากสหกรณ์อื่นแล้ว ปรากฏว่า
ไม่สามารถถอนเงินฝากได้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
นั้นด�ำเนินการพิจารณา ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหลักความระมัดระวังให้เพียงพอต่อความเสีย
หายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้งบการเงิน
ของสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือ และให้สหกรณ์เปิด
เผยรายละเอียดข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่แนบมาท้ายประกาศนี้
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด
ขอเรียนชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ต้องปฏิบัติตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามหนังสือ
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์และพระ
ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�ำหนดให้วิธี
ปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์อยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวนเงินเท่าใด
ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้งบแสดงฐานะการเงินประจ�ำปี
2561 ปรากฏยอดรายการที่สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
		 2.1 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จ�ำกัด จ�ำนวน 100 ล้านบาท
		 2.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย ไอซีที จ�ำกัด จ�ำนวน 50 ล้านบาท
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		 2.3 หุ ้ น ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ไทย ไอซีที จ�ำกัด จ�ำนวน 8.3 ล้านบาท
		 รวมค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ จ� ำ นวน
158.3 ล้านบาท
3. ท� ำ ไมสหกรณ์ จึ ง น� ำ เงิ น ไปลงทุ น กั บ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จ ไทย จ� ำ กั ด และชุ ม นุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด
		 3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 18,000 ล้านบาท โดย
น�ำเงินไปให้สมาชิกกู้จ�ำนวน 8,700 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือน�ำไปลงทุนภายนอก ประกอบด้วย
ลงทุนนอกขบวนการสหกรณ์จำ� นวน 4,800 ล้านบาท
(ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 4.57 ต่อปี) และลงทุน
ในขบวนการสหกรณ์ และอื่น ๆ จ�ำนวน 4,500
ล้านบาท (ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี)
ซึ่ ง สหกรณ์ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง การส่ ง เสริ ม ขบวนการ
สหกรณ์ แ ละหลั ก การกระจายการลงทุ น เพื่ อ
ลดความเสี่ ย งในการลงทุ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ให้ น ้ อ ย
ที่สุด ส�ำหรับการลงทุนในหุ้นและเงินฝากชุมนุม
สหกรณ์ ธ นกิ จ ไทย จ� ำ กั ด และชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด ที่จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
จ�ำนวน 158.3 ล้านบาท นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการ
ลงทุนในขบวนการสหกรณ์ ซึง่ คิดเป็น ร้อยละ 0.87
ของสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ จึงไม่กระทบต่อ
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสหกรณ์
แต่อย่างใด
		 3.2 สาเหตุทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด น�ำเงินไปลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที
จ�ำกัด นั้น นอกจากเป็นไปตามหลักการส่งเสริม
ขบวนการสหกรณ์และหลักการกระจายการลงทุน
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ยังค�ำนึงถึง หลัก
ผลตอบแทน โดยให้ผลตอบแทนสูงเฉลี่ยร้อยละ
5.00 ต่อปี และงบแสดงฐานะการเงินในปีทสี่ หกรณ์
น�ำเงินไปลงทุนนัน้ มีฐานะการเงินมัน่ คงและผลการ
ด�ำเนินงานเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ไม่มขี อ้ สังเกตใด ๆ จาก
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
		 3.3 ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การลงทุนดังกล่าวจะเป็น
หนี้สูญ เนื่องจากสหกรณ์ยังได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย ไอซีที จ�ำกัด เป็นปกติ แต่เหตุที่ต้องตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ นั้น เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
4. สหกรณ์ได้ดำ� เนินการเพือ่ เตรียมความ
พร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ กรณีชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที
จ�ำกัด อย่างไรบ้าง
		 4.1 หลั ง จากที่ ส หกรณ์ ไ ด้ ล งทุ น กั บ
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด รวมทัง้ สิน้ 498.3 ล้าน
บาทแล้ว สหกรณ์ได้ติดตามและวิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด และในปีที่ 3 หลังจาก
ที่สหกรณ์ได้ลงทุน พบว่า งบแสดงฐานะการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สหกรณ์จึงเห็นควรลด
จ�ำนวนเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
สหกรณ์ได้ด�ำเนินการถอนเงินที่ฝากไว้กับชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด ที่จะครบก�ำหนดถอนใน
ปลายปี 2561 และปี 2563 รวมเป็นเงิน 250 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นการลดจ�ำนวนเงินที่ลงทุนไว้กับชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด จากเดิม 498.3 ล้านบาท
เหลือจ�ำนวน 248.3 ล้านบาท
		
4.2 ต่ อ มาสหกรณ์ ไ ด้ ถ อนเงิ น ฝาก
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด
จ�ำนวน 40 ล้านบาท คงเหลือเงินที่ลงทุนไว้กับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด จ�ำนวน
58.3 ล้านบาท และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
จ�ำนวน 150 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนจ�ำนวน
208.3 ล้านบาท
		 4.3 หลังจากนัน้ สหกรณ์ได้แจ้งถอนเงิน
ฝากก่อนครบก�ำหนดจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
จ�ำกัด จ�ำนวน 100 ล้านบาท แต่ได้รับแจ้งจาก
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด ว่าไม่สามารถให้
ถอนเงินจ�ำนวนดังกล่าวได้ เนือ่ งจากชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จ�ำกัด ได้รบั ผลกระทบจากการสัง่ ยกเลิก
สหกรณ์ เ คหะสถานนพเก้ า รวมใจ จ� ำ กั ด จาก
นายทะเบียนสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการจัดท�ำ
แผนการแก้ไขปัญหา จึงขอความอนุเคราะห์จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ให้ชะลอการ
ถอนเงินฝากออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยยังให้ผล
ตอบแทนเงินฝากร้อยละ 4.00 ต่อปี ในระหว่างที่
ยังไม่ได้รับเงินฝากคืน
		 4.4 สรุปปัจจุบัน สหกรณ์มีเงินลงทุน
ที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ดังนี้

		
ปี 2561
		 เงิ น ฝากชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จ ไทย
จ�ำกัด จ�ำนวน 100 ล้านบาท
		 หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที
จ�ำกัด จ�ำนวน 8.3 ล้านบาท
		 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จ�ำกัด จ�ำนวน 50 ล้านบาท
		 รวมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปี 2561
จ�ำนวน 158.3 ล้านบาท
		 หมายเหตุ : เงินลงทุนคงเหลือจ�ำนวน
208.3 ล้านบาท สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อฯ ในปี 2561
จ�ำนวน 158.3 ล้านบาท และยังไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์
ที่ต้องตั้งค่าเผื่อฯ อีก 50 ล้านบาท
5. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
จะกระทบต่อเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของ
สมาชิกหรือไม่
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีผลการ
ด�ำเนินงานสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนให้กับสมาชิก ดังนี้
ผลการด�ำเนินงาน
เงินปันผล (ต่อปี) เงินเฉลี่ยคืน (ต่อปี)
2558
5.50 %
14 %
2559
5.50 %
14 %
2560
5.50 %
14 %
ปี

ส�ำหรับในปี 2561 แม้ว่าสหกรณ์จะต้อง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 158.3 ล้านบาท
ตามเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�ำหนด แต่สหกรณ์ได้พยายามแก้ไข
ปัญหาผลการด�ำเนินงานให้มีผลก�ำไรที่สูงขึ้น โดย
ขายตราสารทางการเงินบางส่วนทีใ่ ห้ผลตอบแทน
สูง เพื่อน�ำผลก�ำไรดังกล่าวมาชดเชยการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระบบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อมิให้
ผลการด�ำเนินงานกระทบต่อผลประโยชน์ของ
มวลสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิให้กระทบต่อ
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนทีเ่ ป็นความหวังส�ำคัญ
ที่สมาชิกจะได้รับในทุกสิ้นปีบัญชี
ดังนั้น ในรอบผลการด�ำเนินงานปี 2561
ซึ่งสหกรณ์จะประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี และ
ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ในวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์จึงยืนยันที่จะจ่าย
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ดังนี้
ผลการด�ำเนินงาน
เงินปันผล (ต่อปี) เงินเฉลี่ยคืน (ต่อปี)
2561
5.50 %
14 %
ปี

หมายเหตุ : หากที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561

ส�ำหรับในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายเงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนย่อมขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยภายในซึง่ เป็น
ผลมาจากการด�ำเนินงานในปีนั้น ๆ ของสหกรณ์
และปัจจัยภายนอกซึ่งอาจเกิดจากความผันผวน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจท�ำให้
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์ได้
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์จะพยายามอย่างยิ่งยวดที่
จะรักษาระดับผลการด�ำเนินงานหรือผลก�ำไรให้
สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนเพือ่ ให้มวล
สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
6. หากสหกรณ์ไม่ได้รบั คืนเงินลงทุนหรือ
ได้รับคืนเงินลงทุนที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ จะมีผลอย่างไร
การตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ตามนาย
ทะเบียนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนดนั้น
เป็นวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพื่อเข้มงวดกับงบแสดง
ฐานะการเงินให้รบั รูผ้ ลการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งแม้
เล็กน้อยแต่หากถือเกณฑ์ตามมาตรฐานทางบัญชี
แล้ว ให้องค์กรนั้น ๆ ตัดผลก�ำไรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ตัง้ เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้กอ่ น เสมือนว่ามิได้
รับคืนเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงนั้นแล้ว วิธีปฏิบัติ
ทางบั ญ ชี ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลดี ต ่ อ การ
ด�ำเนินกิจการขององค์กรนั้น ๆ ในอนาคต ดังนี้
		 6.1 กรณีสหกรณ์ไม่ได้รับคืนเงินลงทุน
ตามที่สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็จะไม่
ส่งผลเสียเพิ่มเติมหรือกระทบต่อผลการด�ำเนิน
งานหรือผลก�ำไรของสหกรณ์ในอนาคตแต่อย่างใด
ทัง้ สิน้ เนือ่ งจากสหกรณ์ได้ตดั ผลก�ำไรในปีปจั จุบนั
ตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว
		 6.2 กรณี ส หกรณ์ ไ ด้ รั บ คื น เงิ น ลงทุ น
ตามที่สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็จะยิ่ง
ส่งผลดีต่อผลการด�ำเนินงาน เนื่องจากเงินลงทุน
ที่ได้รับคืนก็จะถูกบันทึกในระบบบัญชีเป็นรายได้
ของสหกรณ์ ท�ำให้สหกรณ์ได้รับผลก�ำไรในปีนั้น
ๆ เพิ่มขึ้นเท่ากับจ�ำนวนเงินลงทุนที่ได้รับคืน ซึ่ง
ก�ำไรทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในปีดงั กล่าวนัน้ ขึน้ อยูก่ บั นโยบาย
ในปีนั้น ๆ ว่าสหกรณ์จะน�ำก�ำไรที่ได้รับเพิ่มนั้นไป
จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง หรือทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล หรือทุนสวัสดิการสมาชิก หรือเพิ่มเป็น
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกก็ได้
7. สหกรณ์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเสี่ยง กรณีนี้อย่างไร
ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
มีสินทรัพย์รวมกว่า 18,000 ล้านบาท และเพิ่ม
มากขึ้นทุก ๆ ปี เงินดังกล่าวสหกรณ์ให้สมาชิกกู้
ประมาณร้อยละ 48 ของสินทรัพย์รวม ส่วนทีเ่ หลือ
อีกร้อยละ 52 ของสินทรัพย์รวม สหกรณ์ต้องน�ำ

ไปลงทุนภายนอกทัง้ ในขบวนการสหกรณ์และนอก
ขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมาจ่าย
เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ในอัตราที่เหมาะสม การน�ำเงินไปลงทุนภายนอก
ดังกล่าวย่อมมีความเสี่ยง
ดั ง นั้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ เกิ ดกรณีดังกล่า วอีก ใน
อนาคต สหกรณ์จงึ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
และการพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยง โดย
ในปัจจุบันสหกรณ์ได้ด�ำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง
ด้านตลาด ด้านสินเชือ่ ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบตั ิ
การ รวมทั้งยังได้มีการก�ำหนดกรอบนโยบายการ
ลงทุนและก�ำหนดกระบวนการขั้นตอนในการน�ำ
เงิน ไปลงทุนไว้อย่างเข้มงวด ซึง่ มาตรการดังกล่าว
ท�ำให้สหกรณ์วิเคราะห์งบการเงินของแหล่งที่จะ
น�ำเงิน ไปลงทุนได้ละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้ ยังได้
ติดตามผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน หากมีการ
เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ก็จะด�ำเนินการตามความ
เหมาะสมได้ทันท่วงที เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือ
น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เป็นองค์กรทีม่ นั่ คง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีปฏิบัติทาง
บัญชี ที่นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนดในครั้งนี้ นอกจากจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์
แล้ว ยังเป็นไปตามหลักความระมัดระวังให้เพียง
พอต่อความเสียหายทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้น
และเป็นการเข้มงวดกับงบแสดงฐานะทางการ
เงินของสหกรณ์เอง ซึ่งจะเป็นผลดีในการส่งเสริม
เสถียรภาพและความมั่นคงในการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ในระยะยาวต่อไป
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอ
ยืนยันว่า สหกรณ์ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภาย
ใต้หลักการ วิธกี าร และอุดมการณ์สหกรณ์ รวมทัง้
ภายใต้แนวคิดนโยบายคุณภาพ คือ “เป็นองค์กรที่
มัน่ คง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธร
รมาภิบาล”
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
(นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
9

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561

รายได้

874,267,718.83 1,025,258,283.61

894,288,902.36

จ�ำนวนสมาชิก

13,212

13,269

13,261

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

517,122,045.67

560,003,259.07

509,947,612.55

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

18,428

19,059

18,987

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

44,490,608.22

78,826,222.45

56,653,940.77

277,416,227.24

257,453,761.42

201,906,480.57

31,443,437.74

125,988,236.24

122,905,591.04

3,795,399.96

2,986,804.43

2,875,277.43

สินทรัพย์รวม

17,353,249,089.28 18,198,365,676.76 18,098,684,746.79

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

758,079,281.68

318,034,865.93

152,443,259.46

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

989,318,844.29

2,293,326,376.41

2,446,935,847.43

เงินลงทุนระยะสั้น

200,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

ค่าใช้จ่าย

393,123,715.51

544,311,207.06

300,317,962.44

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - สมาชิก

162,549,489.86

152,724,181.80

148,232,222.66

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

317,303,907.26

310,685,421.08

248,280,809.06

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - สมาชิกสมทบ

112,136,438.41

135,642,720.24

132,215,085.89

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

75,819,808.25

233,625,785.98

52,037,153.38

481,144,003.32

480,947,076.55

593,970,939.92

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - สมาชิก

6,739,695,125.26

6,885,074,177.36

6,863,250,548.05

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - สมาชิกสมทบ

506,739,392.89

486,116,243.73

492,506,127.03

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ - สมาชิก

954,121,900.76

950,241,285.54

948,104,732.83

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์ - สมาชิกสมทบ

15,718,885.50

24,178,496.50

22,629,069.25

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก - สมาชิกสมทบ

61,579,477.75

60,068,138.86

61,136,610.44

0.00

1,546,885.75

1,551,479.25

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

578,313,581.00

1,457,899,972.00

1,406,355,518.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ

2,039,972.67

2,185,544.09

0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

64,973,806.12

65,580,100.90

367,701.89

6,137,034,862.68

4,998,259,921.19

5,049,134,167.68

4,973,568.63

6,119,672.94

7,727,700.65

65,783,852.70

61,176,484.44

65,904,067.20

190,609.08

190,609.08

190,609.08

เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม

9,923,490,900.03 10,260,944,830.80 10,115,912,888.37

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

1,215,000,000.00

1,240,000,000.00

1,110,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

5,936,858,206.47

6,165,136,531.80

6,137,111,792.34

584,480,489.41

616,236,873.87

619,590,165.52

- เงินรับฝากออมทรัพย์
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ

3,884,605,507.01

3,949,938,115.32

3,949,086,213.58

- เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

980,229,779.39

1,069,014,968.01

1,048,745,140.82

- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์

335,017,443.64

338,979,641.30

335,461,423.72

- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

149,176,457.97

187,230,954.10

180,533,102.47

3,348,529.05

3,735,979.20

3,695,746.23

2,693,823,738.99

2,786,800,820.53

2,804,820,671.00

- เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
- เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)

225,564,384.76

239,363,031.93

236,113,063.71

- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)

2,364,392,031.89

2,419,261,452.12

2,443,726,684.29

- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)

70,756,334.46

83,400,727.50

82,067,721.55

- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)

33,110,987.88

44,775,608.98

42,913,201.45

- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

25,473,715.51

13,908,686.21

14,021,404.48

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24,275,190.06

23,778,332.26

21,898,971.55

หนี้สินไม่หมุนเวียน

28,060,049.00

31,320,460.00

28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์

7,429,758,189.25 7,937,420,845.96 7,982,771,858.42

ทุนเรือนหุ้น

5,946,400,800.00

6,554,225,560.00

6,492,375,650.00

ทุนส�ำรอง

533,813,917.91

584,375,883.26

584,375,883.26

ทุนสะสม

112,950,381.38

143,184,136.15

143,641,780.15

ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

355,449,086.64

174,688,190.00

168,407,605.09

ประมาณการก�ำไรสุทธิ

481,144,003.32

480,947,076.55

593,970,939.92
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ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ก�ำไรสุทธิ

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว

ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
5.90
4.50
5.90
5.55
5.80
4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55

มุมนี้มีค�ำตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

วารสารฉบับเดือนมกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด ได้ ร วบรวมค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ
Application Forest CO-OP 4.0 มาให้กบั สมาชิกค่ะ

1. การเข้าสู่ระบบ Application Forest CO-OP 4.0 หากสมาชิกกรอกรหัสผ่านผิด จะต้องท�ำอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
กรอกหมายเลขสมาชิ ก และ หากกรอกรหัสผิด ระบบจะขึ้น
รหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ “พบข้อผิดพลาด” ให้กด
Application Forest CO-OP 4.0

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ให้ ร ะบุ เ ลขที่ ส มาชิ ก และเบอร์ กรอกหมายเลย OTP ที่ ไ ด้ รั บ
โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด ลืม จาก SMS
รหัสผ่าน

2. สมาชิ ก มี ค วามประสงค์ จ ะเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า น ในการเข้ า สู ่
Application Forest CO-OP 4.0 ต้องท�ำขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5
ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเลข
6 หลัก รหัสที่ก�ำหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
เข้าระบบ Application Forest ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเลข
CO-OP 4.0 เลือกเปลีย่ นรหัสผ่าน 6 หลัก รหัสที่ก�ำหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป จากนั้น กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3
ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึก
รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ” จากนัน้
กด OK ก็ เ สร็ จ สิ้ น ขั้ น ตอน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
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ของขวัญปีใหม่ 2562
จากใจ สอ.ปม.
เพื่ อสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มอบของขวัญปีใหม่
เป็นเงินสด จ�ำนวน 100 บาท ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ที่สมัครเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 และโอนเข้า
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
รายละเอียดดังนี้
รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน (ราย)
13,171
18,706
31,877

จ�ำนวนเงิน (บาท)
1,317,100.00
1,870,600.00
3,187,700.00

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น
ประจ�ำปี 2560 - 2561
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดให้
มีผู้แทนสมาชิกเพื่อท�ำหน้าที่แทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี และให้บริการสมาชิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ ก�ำลังใจ ยกย่องเชิดชู ผู้แทน
สมาชิก จึงได้ก�ำหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจ�ำ
ปี 2560 – 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกย่ อ งเชิ ด ชู ผู ้ แ ทนสมาชิ ก ที่ เ สี ย สละ อุ ทิ ศ ตน
มีใจบริการ
เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ แ ทน
สมาชิก
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
เพือ่ สร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ผู้แทนสมาชิกดีเด่นที่ได้รับรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการท�ำหน้าที่ผู้แทนสมาชิก
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจ�ำปี 2560 – 2561 ดังนี้
1. นางสาวยุพิน ชุ่มตา
เลขที่สมาชิก 7347 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดล�ำปาง
2. นายอเนก ลิ้มประเสริฐ
เลขที่สมาชิก 10458 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก
3. นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย เลขที่สมาชิก 12579 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นางสิริภัฐสร เวียงนาค
เลขที่สมาชิก 2682 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดเชียงราย
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ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเสื้อสูทแจ๊คเก็ต โดยมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ใหม่
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์ม

สมาชิ ก ท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
กรุ ณ ากรอกแบบค� ำ ขอเปลี่ ย นแปลงฯ ส่ ง มายั ง สหกรณ์ ฯ (หั ว ข้ อ 6.1)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จากัด

แบบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ติดรูปถ่าย
ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

วันที.่ .....................................................

เรื่อง
เรียน

ขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ..............................................................เลขทีส่ มาชิก/สมาชิกสมทบ...........................................................
ขอแจ้งสหกรณ์เพื่อเป็ นหลักฐานในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
กรณีเปลีย่ นแปลงชื่อสกุล,คานาหน้านาม (กรอกเฉพาะส่วนทีต่ อ้ งการแก้ไขเท่านัน้ )
คานาหน้านาม............................ชื่อ............................................................นามสกุล...............................................................
(แนบสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารในส่วนทีร่ าชการออกให้)
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือเบอร์เดิม...................................................เปลีย่ นเป็ นเบอร์.......................................................................
E – mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
รูปถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีตอ้ งการเปลีย่ นรูปในระบบสหกรณ์)
ทีอ่ ยู่ในการจัดส่งเอกสาร
บ้านเลขที.่ ..........................หมู่ท.่ี ..............................หมู่บา้ น/อาคาร.................................................................................. .....
ซอย...........................................ถนน.............................................................ตาบล/แขวง............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
เปลีย่ นแปลงลายมือชื่อ
เปลี่ยนเป็ น-ตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ ดังนี้

ลายมือชื่อเดิ ม



(ลายเซ็น)
………………………………………… (ตัวบรรจง)
(ลายเซ็น)



…………………………………………. (ตัวบรรจง)
คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของผูข้ อจริง
ลงชื่อ...................................................................................
( ................................................................................. )
ตาแหน่ง..............................................................................
วันที.่ ...................................................................................
หมายเหตุ เฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อเท่านัน้

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .................................................................... ผูข้ อ
(..............................................................) ตัวบรรจง

เจ้าหน้าที่
.........................................................................( ผูต้ รวจสอบ)
( .................................................................... )

ผูจ้ ดั การ
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

......................................................................................

หมายเหตุ การขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลทุกกรณีตอ้ งแนบ สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ปัจจุบนั การสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ และการได้มาซึง่ ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ การปรับปรุง
ฐานข้อมูลของสมาชิก เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และใช้ขอ้ มูลนัน้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแสดงตัวตนของท่าน และเพือ่ เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวท่านเอง
ท�ำให้รวดเร็ว ปลอดภัย ในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์มือถือ และการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์
หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ ให้ทา่ นเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.025798899.com ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ 6.1 แล้วส่งมาที่สหกรณ์ (พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) สหกรณ์
จะท�ำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่าน หรือโทรสอบถามที่ CallCenter :02579-7070
ส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900

การท�ำรายการช�ำระเงินผ่าน Payment
สมาชิกท่านใดที่ท�ำรายการช�ำระเงินมายังสหกรณ์ เพื่อระดมหุ้น
หรือฝากเงิน หรือช�ำระหนี้ หรือช�ำระค่าประกัน โดยฝากเงินสดทีเ่ ครือ่ งรับฝากเงิน
อัตโนมัติ หรือสมาชิกให้บุคคลอื่นช�ำระเงินแทน โดยท�ำรายการ ช�ำระเงิน
ผ่ า นบั ต ร ATM Internet Banking Mobile Application มายั ง
สหกรณ์ ขอให้สมาชิกแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ทราบ
โดยส่งส�ำเนาการช�ำระเงินมายังสหกรณ์ ที่หมายเลขโทรสาร 0 2579 9774,
0 2579 7356 email : forestcoop@gmail.com หรือ Line@ เนื่องจาก
การท�ำรายการช�ำระเงินมายังสหกรณ์ จะไม่มชี อื่ ของสมาชิก มีแต่เลขสมาชิก
และจ�ำนวนเงินที่โอนเข้ามายังสหกรณ์ อาจท�ำให้การท�ำธุรกรรมของท่าน
เกิดความล่าช้า
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หนังสือผู้รับโอนประโยชน์
หรือยัง?

สมาชิกหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า ท�ำไมต้องตัง้ หนังสือผูร้ บั โอนประโยชน์ เพราะ “หนังสือผูร้ บั โอนประโยชน์”
คือ หนังสือที่สมาชิกแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่ทายาท หรือ บุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์
สมาชิกบางท่านเคยเขียนมาให้ สอ.ปม. เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป บางท่านอาจจดทะเบียนสมรส
หรือมีการหย่าร้างเป็นต้น จึงขอให้ท่านจัดท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เพื่อประโยชน์ของท่าน
การท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความส�ำคัญมาก ฉะนั้น ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ท�ำหนังสือฉบับนี้ หรือท�ำไว้
นานแล้วจนจ�ำไม่ได้ หรือต้องการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.025798899.com
หัวข้อ 9.1 พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วน แล้วส่งมายังสหกรณ์เพื่อด�ำเนินการต่อไป
หมายเหตุ:
1. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อก�ำกับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้หมึกขาวลบ
เอกสาร)
2. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ�ำนวน 2 คน และพยานต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์
3. เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน
4. กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5. ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ควรตั้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
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ประกาศผลรางวัล

ผู้โชคดีรับรางวัล

“กล่องถนอมอาหาร”
จ�ำนวน 20 รางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ไปศึกษาดูงานในกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ ดังนี้

สอ.ธนาคารเพื่ อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด
เมือ่ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวิชติ สนธิวณิช
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด ศึกษาดูงาน
สอ.ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จ� ำ กั ด
โดยนายถาวร ตัง้ วงศ์ถาวรกิจ รองประธานกรรมการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนัน้ นายมนตรี สังวราภรณ์ ผูจ้ ดั การ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
น.ส. นฤมล เลิศจิรกุล หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบข้อมูลบริหารงานและระบบบริหารงานสหกรณ์

สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
เมือ่ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวิชติ สนธิวณิช ทีป่ รึกษา และเจ้าหน้าที่
สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด ศึกษาดูงาน สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด โดยนายโอภาส จันทสุข
รองประธานกรรมการ สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนั้น
นายทวีทรัพย์ นาจ�ำปา หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบข้อมูลสมาชิก ระบบ
สินเชื่อ น.ส.จิรวดี แจ่มใส เจ้าหน้าที่การเงิน บรรยายเรื่องระบบเงินลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด น�ำโดย นางสาวอภิญดา
สวารชร เลขานุการ น�ำคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 11 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยว
กับ “โครงการพัฒนาการประชุมแบบ Paperless”
โดยมีวัตถุประสงค์ลดขบวนการ และต้นทุนใน
การจัดท�ำงานวาระการประชุม โดยมี นายณรงค์
มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะ
กรรมการ และที่ปรึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
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ส�ำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้ นที่ 2
ได้จด
ั ระดับมาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด อยูใ่ นระดับดีเลิศ

กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี น โยบายใช้ ก ารจั ด
มาตรฐานสหกรณ์ เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้จัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด อยู่ในระดับดีเลิศ

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com โทร 0-2579-7070

ชำ�ระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด โทร. 0 2903 8257-9

