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ประชุมใหญ่ ประจ�าปี 2562

ผลการด�าเนินงาน ปี 2561

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ค�ำนวณอย่ำงไร

18 สวัสดิกำร / 7 ทุนสวัสดิกำร

วิธีปฏิบัติทำงบัญชีกรณีสหกรณ์น�ำเงิน

ไปลงทุนในสหกรณ์อื่น

ประกำศกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ผลการด�าเนินงาน

มุมนี้มีค�ำตอบ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ คุณท�ำหรือยัง?

ศึกษำดูงำนสหกรณ์อื่น 

สหกรณ์ดีเลิศ

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ภาคเช้า เวลา 07.30 – 12.00 น.
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
08.45 – 09.00 น. มอบรางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น
09.00 – 10.15 น. การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง
  ระเบียบวาระที่ 3.1 จ�านวนคณะกรรมการทีว่่างลงและการด�ารงต�าแหน่ง
  ระเบียบวาระที่ 3.2 การเลือกประธานกรรมการเลือกต้ังและ 
   คณะกรรมการเลือกตั้ง
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่” 
  โดย นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
13.00 – 16.00 น. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
  ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561
  ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ 
   ประจ�าปี 2561 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  ระเบียบวาระที่ 5.1 การอนมุติังบแสดงฐานะการเงนิประจ�าปี 2561
  ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
  ระเบียบวาระที่ 5.3 การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ
  ระเบียบวาระที่ 5.4 การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
  ระเบียบวาระที่ 5.5 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
16.00 น. การลงคะแนนเลอืกตัง้ประธานกรรมการด�าเนนิการ กรรมการด�าเนนิการ และผูต้รวจสอบกจิการ
หมายเหตุ : ภาคบ่ายพักรับประทานอาหารว่างเวลา 14.30 น.

(พักการประชุม)

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 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�าปี 2562
  ระเบียบวาระที่ 5.7 การก�าหนดวงเงินกู ้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู ้ยืม 
   หรือค�้าประกันประจ�าปี 2562
  ระเบียบวาระที่ 5.8 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
   ของสหกรณ์ฯ
  ระเบียบวาระที่ 5.9 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ 
   ประจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าธรรมเนียม
  ระเบียบวาระที่ 5.10 ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
15.00  น. ปิดการประชุมและสัมมนา

 สหกรณ์ก�าหนดให้มีการสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 
และวนัอาทิตย์ที ่3 กมุภาพนัธ์ 2562 เพือ่พจิารณา
งบดลุ จัดสรรก�าไรสุทธิ การพจิารณาแผนงานและ 
งบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ�าปี 2562 
รวมทั้งสรรหาประธานกรรมการด�าเนินการและ
คณะกรรมการด�าเนินการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่
ของผู้แทนสมาชิก ที่ท่านสมาชิกได้เลือกเข้ามา
ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลาง ระหว่างสหกรณ์กบัสมาชกิ

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ก�าหนดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
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เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%
ผลการด�าเนินงานปี 2561 ก�าไร 480 ล้านบาท

เบกิไดต้ัง้แตว่นัที ่3 กมุภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด		ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี	2561	สหกรณ์มีผลก�าไรทั้งส้ิน	480	ล้านบาท 
คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่	 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
	 หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ีอนุมั ติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป ีแล ้ว	 สมาชิกทุกท ่านจะสามารถ 
เบิกเงินป ันผลและเงินเฉลี่ยคืน	 ในวันท่ี	 3	 กุมภาพันธ ์	 2562	 ตั้งแต ่เวลา	 18.00	 น.	 เป ็นต ้นไป	 โดยสหกรณ์ 
จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	 ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์	 ส�าหรับสมาชิกที่โอนเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน	เข้าบัญชีออมทรัพย์	 (สินมัธยัสถ์)	สมาชิกสามารถใช้บัตร	ATM	Click	CO-OP	Card	เบิกถอนผ่านตู้	ATM	
สหกรณ์	ตู้ธนาคารกรุงไทย	ตู้ธนาคารออมสิน	ท่ัวประเทศตลอด	24	ชั่วโมง	ไม่มีวันหยุด
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 ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีเป็นเวลาด ีๆ  ทีส่หกรณ์ 

จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก  

 ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

นั้น มีวิธีคิดค�ำนวณอย่ำงไร วันนี้เรามีค�าตอบมาฝากท่านสมาชิก

กันค่ะ

 1. เงนิปันผล หมายถงึ เงนิท่ีสมาชกิได้รบัผลตอบแทน

จากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ คิดจากจ�านวนเงินค่าหุ้น

ของสมาชกิ ซึง่สมาชกิสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คณูด้วย

อัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

 ตัวอย่าง นายออม ทรัพย์มั่งมี มีทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 90,000 บาท ถอืหุน้ในปี 2561 เดอืนละ 

1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้

(เงินปันผล 5.50%)            หน่วย: บาท

วันที่ หุ้น วิธีค�านวณเงินปันผล เงินปันผล

31 ธ.ค. 2560 
ยอดยกมา

90,000 หุ้นยกมา x 5.50%
90,000 x 5.50/100

4,950.00

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

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  1,000 x 5.50/100 x 0/12 0.00

นายออม ทรัพย์มั่งมี 
ได้รับเงินปันผล

5,252.50 
บาท

 

 2. เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินท่ีจ่ำยคืนให้กับสมำชิก 

ผู ้จ ่ำยดอกเบี้ยเงินกู ้ ท่ีสมำชิกจ่ำยให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่  

1 มกรำคม ถงึ 31 ธันวำคม ในปีเดยีวกนั คณูด้วยอตัรำเฉลีย่คนื 

ทีส่หกรณ์ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชกิท่ีมไิด้กูเ้งินใด ๆ  กบัสหกรณ์เลย 

จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 ตัวอย่าง นายออม ทรพัย์ม่ังม ีกู้เงนิสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  

ช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จ�านวน 50,170.40 บาท 

สหกรณ์จะต้องค�านวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิก 

มีอยู่ ตามท่ีสมาชิกจ่ายจริงแล้วน�ามารวมกัน ดังนั้น จ�านวนเงิน

เฉลี่ยคืน ค�านวณได้ดังนี้

(เงินเฉลี่ยคืน 14%)              

ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ย

ทั้งปี
วิธีค�านวณ
เงินเฉลี่ยคืน

เงิน
เฉลี่ยคืน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 7,512.60  7,512.60 x 14 /100 1,051.76

2. เงินกู้สามัญทั่วไป 28,521.10 28,521.10 x 14/100 3,992.95

3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5,463.25 5,463.25 x 14/100 764.86

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม 8,673.45 8,673.45x14/100 1,214.28

รวม 50,170.40

นายออม ทรัพย์มั่งมี 
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

7,023.85

 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

 กรณนีายออม ทรพัย์มัง่ม ีเมือ่รวมเงนิปันผลและเงินเฉล่ีย

คืนแล้ว จะได้รับเงินจ�านวน 12,276.35 บาท

 =  เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (5,252.50 + 7,023.85 =   

12,276.35 บาท)

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน ค�านวณอย่างไร

หน่วย: บาท
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สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ
เดือน ม.ค. – ธ.ค. 61
จ่ายแล้วกว่า 22 ล้านบาท

ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้นจ�านวน 22,143,544.59 ล้านบาท

สวัสดิการสมาชิกสมทบ

ล�าดบั ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ ราย
จ�านวนเงิน 

(บาท)

 1 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
สมทบ 

54 78,000.00

 2 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่อง
มาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ

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

สวัสดิการสมาชิก

ล�าดบั สวัสดิการสมาชิก
ราย จ�านวนเงิน 

(บาท)

1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 26,148 3,660,700.00

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)

11,371 6,822,400.00

11 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย 33 110,900.00

12 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3 40,000.00

13 สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก 504 3,897,979.59

14 สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 2,287 3,397,000.00

15 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
เมื่อทุพพลภาพ

7 104,000.00

16 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา 
มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก

184 368,000.00

17 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับ
สมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต

9 900,000.00

18 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก 84 252,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม - -

รวมจ่ายสวัสดิการทั้งสิ้น 21,858,544.59

 สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถย่ืนขอรับ
สวสัดกิารประเภทต่าง ๆ  ได้ หากคณุสมบตัเิป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั โดยดรูายละเอยีด ระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารสมาชิก
และสมาชกิสมทบได้จาก เวบ็ไซต์ www.025798899.com 
เพราะหากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ยื่นขอรับสวัสดิการ 
เกนิกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิาร
ประเภทนั้น ๆ ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับ
สวัสดิการดังกล่าว
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วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์

6



น�าเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น
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 ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ที่ กษ 0404/ว53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง 
วธิปีฏิบตัทิางบญัชกีรณสีหกรณ์น�าเงนิไปลงทนุ ใน
สหกรณ์อื่น ก�าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่น�าเงิน
ไปลงทุนในหุ้นสหกรณ์อ่ืนแล้ว ปรากฏว่ามูลค่า
หุ้นของสหกรณ์ที่น�าเงินไปลงทุนลดต�่ากว่ามูลค่า
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น หรือกรณี
สหกรณ์น�าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืนแล้ว ปรากฏว่า
ไม่สามารถถอนเงินฝากได้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
นั้นด�าเนินการพิจารณา ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตามหลักความระมัดระวังให้เพียงพอต่อความเสีย
หายทางการเงินที่อาจเกิดข้ึน เพื่อให้งบการเงิน
ของสหกรณ์มีความน่าเช่ือถือ และให้สหกรณ์เปิด
เผยรายละเอียดข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ 
การเงิน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่แนบมาท้ายประกาศนี้
 สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้  จ�ากัด  
ขอเรยีนช้ีแจงข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว ดงันี้
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ต้องปฏิบัติตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามหนังสือ
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์และพระ
ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�าหนดให้วิธี
ปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์อยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวนเงินเท่าใด
 ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ก�าหนดไว้ ท�าให้งบแสดงฐานะการเงินประจ�าปี 
2561 ปรากฏยอดรายการที่สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
  2.1 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 
จ�ากัด จ�านวน 100 ล้านบาท
  2.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย ไอซีที จ�ากัด จ�านวน 50 ล้านบาท

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการตั้งค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด

  2.3 หุ ้ น ชุมนุมสหกรณ ์ออมทรัพย ์ 
ไทย ไอซีที จ�ากัด จ�านวน 8.3 ล้านบาท
  รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน  
158.3 ล้านบาท
 3. ท�าไมสหกรณ์จึงน�าเงินไปลงทุนกับ
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด
  3.1 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 18,000 ล้านบาท โดย 
น�าเงินไปให้สมาชิกกู ้จ�านวน 8,700 ล้านบาท  
ส่วนที่เหลือน�าไปลงทุนภายนอก ประกอบด้วย 
ลงทุนนอกขบวนการสหกรณ์จ�านวน 4,800 ล้านบาท 
(ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 4.57 ต่อปี) และลงทุน 
ในขบวนการสหกรณ์ และอื่น ๆ จ�านวน 4,500 
ล้านบาท (ผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 3.94 ต่อปี) 
ซึ่งสหกรณ์ได ้ค�านึงถึงการส่งเสริมขบวนการ
สหกรณ์และหลักการกระจายการลงทุนเพื่อ
ลดความเส่ียงในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้น้อย
ที่สุด ส�าหรับการลงทุนในหุ้นและเงินฝากชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ  ์
ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด ที่จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด
จ�านวน 158.3 ล้านบาท นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการ
ลงทนุในขบวนการสหกรณ์ ซึง่คดิเป็น ร้อยละ 0.87 
ของสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ จึงไม่กระทบต่อ 
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสหกรณ์
แต่อย่างใด
  3.2 สาเหตทุีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด น�าเงินไปลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 
จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีท ี
จ�ากัด นั้น นอกจากเป็นไปตามหลักการส่งเสริม
ขบวนการสหกรณ์และหลักการกระจายการลงทุน 
เพือ่ลดความเสีย่งในการลงทนุแล้ว ยงัค�านงึถงึ หลัก
ผลตอบแทน โดยให้ผลตอบแทนสูงเฉล่ียร้อยละ 
5.00 ต่อปี และงบแสดงฐานะการเงนิในปีทีส่หกรณ์
น�าเงนิไปลงทนุนัน้ มฐีานะการเงินมัน่คงและผลการ
ด�าเนนิงานเป็นท่ีน่าเช่ือถอื ไม่มข้ีอสงัเกตใด ๆ  จาก
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  3.3 ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะตั้งค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด 
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การลงทุนดังกล่าวจะเป็น
หนี้สูญ เนื่องจากสหกรณ์ยังได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากจากชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย ไอซีที จ�ากัด เป็นปกติ แต่เหตุที่ต้องตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ นั้น เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด
 4. สหกรณ์ได้ด�าเนินการเพือ่เตรยีมความ
พร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาในการตั้งค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญ กรณีชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 
จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที 
จ�ากัด อย่างไรบ้าง
  4.1 หลังจากที่สหกรณ์ได ้ลงทุนกับ
ชุมนมุสหกรณ์ธนกจิไทย จ�ากัด และชมุนมุสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย ไอซที ีจ�ากัด รวมทัง้สิน้ 498.3 ล้าน
บาทแล้ว สหกรณ์ได้ติดตามและวิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด และในปีที่ 3 หลังจาก
ที่สหกรณ์ได้ลงทุน พบว่า งบแสดงฐานะการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สหกรณ์จึงเห็นควรลด
จ�านวนเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
สหกรณ์ได้ด�าเนินการถอนเงินที่ฝากไว้กับชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ที่จะครบก�าหนดถอนใน
ปลายปี 2561 และปี 2563 รวมเป็นเงิน 250 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นการลดจ�านวนเงินที่ลงทุนไว้กับชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด จากเดิม 498.3 ล้านบาท 
เหลือจ�านวน 248.3 ล้านบาท
  4.2 ต ่อมาสหกรณ์ได ้ถอนเงินฝาก
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด 
จ�านวน 40 ล้านบาท คงเหลือเงินที่ลงทุนไว้กับ
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย ไอซที ีจ�ากดั จ�านวน 
58.3 ล้านบาท และชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย จ�ากดั 
จ�านวน 150 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนจ�านวน 
208.3 ล้านบาท
  4.3 หลงัจากนัน้สหกรณ์ได้แจ้งถอนเงนิ
ฝากก่อนครบก�าหนดจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 
จ�ากัด จ�านวน 100 ล้านบาท แต่ได้รับแจ้งจาก
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด ว่าไม่สามารถให ้
ถอนเงนิจ�านวนดงักล่าวได้ เนือ่งจากชุมนุมสหกรณ์
ธนกจิไทย จ�ากดั ได้รบัผลกระทบจากการสัง่ยกเลกิ
สหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด จาก
นายทะเบียนสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการจัดท�า
แผนการแก้ไขปัญหา จึงขอความอนุเคราะห์จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ให้ชะลอการ
ถอนเงินฝากออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยยังให้ผล
ตอบแทนเงินฝากร้อยละ 4.00 ต่อปี ในระหว่างที่
ยังไม่ได้รับเงินฝากคืน
  4.4 สรุปปัจจุบัน สหกรณ์มีเงินลงทุน
ที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหนังสือของ   
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ดังนี้
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  ปี 2561 
  เงินฝากชุมนุมสหกรณ ์ธนกิจไทย 
จ�ากัด  จ�านวน 100 ล้านบาท
  หุน้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย ไอซทีี 
จ�ากัด จ�านวน 8.3 ล้านบาท
  เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  
ไอซีที จ�ากัด จ�านวน 50 ล้านบาท
  รวมตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปี 2561 
จ�านวน 158.3 ล้านบาท
  หมายเหตุ : เงินลงทุนคงเหลือจ�านวน 
208.3 ล้านบาท สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อฯ ในปี 2561 
จ�านวน 158.3 ล้านบาท และยงัไม่อยูใ่นหลักเกณฑ์
ที่ต้องตั้งค่าเผื่อฯ อีก 50 ล้านบาท
 5. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว 
จะกระทบต่อเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนของ
สมาชิกหรือไม่
 ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา สหกรณ์มีผลการ
ด�าเนินงานสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนให้กับสมาชิก ดังนี้

ปี
ผลการด�าเนินงาน

เงินปันผล (ต่อปี) เงินเฉลี่ยคืน (ต่อปี)

2558 5.50 % 14 %

2559 5.50 % 14 %

2560 5.50 % 14 %

 ส�าหรับในปี 2561 แม้ว่าสหกรณ์จะต้อง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 158.3 ล้านบาท 
ตามเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�าหนด แต่สหกรณ์ได้พยายามแก้ไข
ปัญหาผลการด�าเนินงานให้มีผลก�าไรที่สูงขึ้น โดย
ขายตราสารทางการเงนิบางส่วนทีใ่ห้ผลตอบแทน
สูง เพื่อน�าผลก�าไรดังกล่าวมาชดเชยการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระบบบัญชี ทั้งน้ี เพื่อมิให้
ผลการด�าเนินงานกระทบต่อผลประโยชน์ของ
มวลสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิให้กระทบต่อ
เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืทีเ่ป็นความหวงัส�าคญั
ที่สมาชิกจะได้รับในทุกสิ้นปีบัญชี
 ดังนั้น ในรอบผลการด�าเนินงานปี 2561 
ซึ่งสหกรณ์จะประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และ
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ในวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์จึงยืนยันที่จะจ่าย
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ดังนี้

ปี
ผลการด�าเนินงาน

เงินปันผล (ต่อปี) เงินเฉลี่ยคืน (ต่อปี)

2561 5.50 % 14 %

 ส�าหรับในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายเงินปันผล
และเงนิเฉลีย่คนืย่อมข้ึนอยูก่บัปัจจัยภายในซึง่เป็น
ผลมาจากการด�าเนินงานในปีนั้น ๆ ของสหกรณ์ 
และปัจจัยภายนอกซึ่งอาจเกิดจากความผันผวน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจท�าให้
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ได้ 
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์จะพยายามอย่างยิ่งยวดที่
จะรักษาระดับผลการด�าเนินงานหรือผลก�าไรให้
สามารถจ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืเพือ่ให้มวล
สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
 6. หากสหกรณ์ไม่ได้รบัคนืเงนิลงทนุหรอื
ได้รับคืนเงินลงทุนท่ีต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ จะมีผลอย่างไร
 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนาย
ทะเบียนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนดนั้น     
เป็นวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพื่อเข้มงวดกับงบแสดง
ฐานะการเงนิให้รบัรูผ้ลการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งแม้
เล็กน้อยแต่หากถือเกณฑ์ตามมาตรฐานทางบัญชี
แล้ว ให้องค์กรนั้น ๆ ตัดผลก�าไรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ตัง้เป็นค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ก่อน เสมอืนว่ามไิด้
รับคืนเงินลงทุนที่มีความเส่ียงนั้นแล้ว วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อการ
ด�าเนินกิจการขององค์กรนั้น ๆ ในอนาคต ดังนี้
  6.1 กรณีสหกรณ์ไม่ได้รับคืนเงินลงทุน
ตามที่สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็จะไม่
ส่งผลเสียเพ่ิมเติมหรือกระทบต่อผลการด�าเนิน
งานหรอืผลก�าไรของสหกรณ์ในอนาคตแต่อย่างใด
ทัง้สิน้ เนือ่งจากสหกรณ์ได้ตดัผลก�าไรในปีปัจจบุนั
ตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 
  6.2 กรณีสหกรณ์ได้รับคืนเงินลงทุน
ตามที่สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็จะยิ่ง
ส่งผลดีต่อผลการด�าเนินงาน เนื่องจากเงินลงทุน
ที่ได้รับคืนก็จะถูกบันทึกในระบบบัญชีเป็นรายได้
ของสหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์ได้รับผลก�าไรในปีนั้น 
ๆ เพิ่มขึ้นเท่ากับจ�านวนเงินลงทุนที่ได้รับคืน ซึ่ง
ก�าไรท่ีจะเพ่ิมขึน้ในปีดงักล่าวนัน้ขึน้อยูก่บันโยบาย
ในปีนั้น ๆ ว่าสหกรณ์จะน�าก�าไรที่ได้รับเพิ่มนั้นไป
จัดสรรเป็นทุนส�ารอง หรือทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล หรือทุนสวัสดิการสมาชิก หรือเพิ่มเป็น
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกก็ได้
 7. สหกรณ์ได้ด�าเนินการเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง กรณีนี้อย่างไร
 ปัจจบัุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
มีสินทรัพย์รวมกว่า 18,000 ล้านบาท และเพ่ิม
มากขึ้นทุก ๆ ปี เงินดังกล่าวสหกรณ์ให้สมาชิกกู้
ประมาณร้อยละ 48 ของสนิทรพัย์รวม ส่วนทีเ่หลอื
อีกร้อยละ 52 ของสินทรัพย์รวม สหกรณ์ต้องน�า

ไปลงทนุภายนอกทัง้ในขบวนการสหกรณ์และนอก
ขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมาจ่าย
เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน      
ในอัตราที่เหมาะสม การน�าเงินไปลงทุนภายนอก
ดังกล่าวย่อมมีความเสี่ยง
 ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีกใน
อนาคต สหกรณ์จงึได้ให้ความส�าคญักับการจดัการ
และการพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยง โดย
ในปัจจุบันสหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง 
ด้านตลาด ด้านสนิเช่ือ ด้านกลยทุธ์ และด้านปฏบิตัิ
การ รวมทั้งยังได้มีการก�าหนดกรอบนโยบายการ
ลงทุนและก�าหนดกระบวนการข้ันตอนในการน�า
เงนิ ไปลงทนุไว้อย่างเข้มงวด ซึง่มาตรการดงักล่าว
ท�าให้สหกรณ์วิเคราะห์งบการเงินของแหล่งที่จะ
น�าเงิน ไปลงทุนได้ละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้ ยังได้
ติดตามผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน หากมีการ
เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ก็จะด�าเนินการตามความ
เหมาะสมได้ทันท่วงที เพ่ือลดความเสี่ยงให้เหลือ
น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท�าได้
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เป็นองค์กรทีม่ัน่คง บรหิารตามหลักธรรมาภบิาล
 สหกรณ์ขอเรียนช้ีแจงให้สมาชิกทราบว่า 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีปฏิบัติทาง
บัญชี ที่นายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�าหนดในครั้งนี้ นอกจากจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์
แล้ว ยังเป็นไปตามหลักความระมัดระวังให้เพียง
พอต่อความเสียหายทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้น 
และเป็นการเข้มงวดกับงบแสดงฐานะทางการ
เงินของสหกรณ์เอง ซึ่งจะเป็นผลดีในการส่งเสริม
เสถียรภาพและความมั่นคงในการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ในระยะยาวต่อไป 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอ
ยืนยันว่า สหกรณ์ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภาย
ใต้หลกัการ วธิกีาร และอดุมการณ์สหกรณ์ รวมทัง้
ภายใต้แนวคดินโยบายคณุภาพ คอื “เป็นองค์กรท่ี
มัน่คง บริการอย่างมมีาตรฐาน บรหิารตามหลกัธร
รมาภิบาล”
 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

หมายเหตุ : หากที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561 30 พฤศจกิายน 2561

จ�านวนสมาชิก 13,212 13,269 13,261

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,428 19,059 18,987

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

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

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - สมาชิก 162,549,489.86 152,724,181.80 148,232,222.66

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - สมาชิกสมทบ 112,136,438.41 135,642,720.24 132,215,085.89

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

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 0.00 1,546,885.75 1,551,479.25

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

เงินลงทุนระยะยาว 6,137,034,862.68 4,998,259,921.19 5,049,134,167.68

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,973,568.63 6,119,672.94 7,727,700.65

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,783,852.70 61,176,484.44 65,904,067.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08 190,609.08

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

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 584,480,489.41 616,236,873.87 619,590,165.52

     - 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

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,348,529.05 3,735,979.20 3,695,746.23

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,693,823,738.99 2,786,800,820.53 2,804,820,671.00

     - 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�ารอง 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�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 355,449,086.64 174,688,190.00 168,407,605.09

ประมาณการก�าไรสุทธิ 481,144,003.32 480,947,076.55 593,970,939.92

รายได้ 874,267,718.83 1,025,258,283.61 894,288,902.36

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 517,122,045.67 560,003,259.07 509,947,612.55                             

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 44,490,608.22 78,826,222.45 56,653,940.77                                

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 277,416,227.24 257,453,761.42 201,906,480.57                              

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 125,988,236.24 122,905,591.04                              

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,795,399.96 2,986,804.43 2,875,277.43                                  

ค่าใช้จ่าย 393,123,715.51 544,311,207.06 300,317,962.44

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 317,303,907.26 310,685,421.08 248,280,809.06                              

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 75,819,808.25 233,625,785.98 52,037,153.38                                

ก�าไรสุทธิ 481,144,003.32 480,947,076.55 593,970,939.92                            

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

มุมนี้มีค�าตอบ

ขั้นตอนที่ 1
กรอกหมายเลขสมาชิก และ 
รหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ 
Application Forest CO-OP 4.0

ขั้นตอนที่ 3
ให้ระบุเลขท่ีสมาชิก และเบอร์
โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด ลืม
รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5
ก�าหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเลข 
6 หลัก รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 1
เข้าระบบ Application Forest 
CO-OP 4.0 เลอืกเปลีย่นรหสัผ่าน

ขั้นตอนที่ 2
ก�าหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเลข 
6 หลัก รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้ 
จะเป็นรหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป จากนั้น กดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3
ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึก
รหสัผ่านเรยีบร้อยแล้วค่ะ” จากนัน้ 
กด  OK  ก็ เ ส ร็ จ ส้ิ นขั้ นตอน 
การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 4
กรอกหมายเลย OTP ที่ได้รับ
จาก SMS

ขั้นตอนที่ 2
หากกรอกรหัสผิด ระบบจะขึ้น 
“พบข้อผิดพลาด” ให้กด 

วารสารฉบบัเดอืนมกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมป่าไม ้ จ�ากัด ได ้รวบรวมค�าถามเก่ียวกับ  
Application Forest CO-OP 4.0 มาให้กบัสมาชกิค่ะ

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

2. สมาชิกมีความประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่าน ในการเข้าสู ่
 Application  Forest CO-OP 4.0 ต้องท�าขั้นตอนอย่างไร
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 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ก�าหนดให้
มีผู้แทนสมาชิกเพื่อท�าหน้าท่ีแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี และให้บริการสมาชิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ ก�าลังใจ ยกย่องเชิดชู ผู้แทน
สมาชิก จึงได้ก�าหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจ�า
ปี 2560 – 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  ยกย ่องเชิดชูผู ้แทนสมาชิกที่ เ สียสละ อุ ทิศตน  
มีใจบริการ
  เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�าหน้าท่ีผู ้แทน
สมาชิก
  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�าหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
  เพือ่สร้างความมัน่คงและยัง่ยนืของสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด
                                        

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มอบของขวัญปีใหม่
เป็นเงินสด จ�านวน 100 บาท ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ที่สมัครเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 และโอนเข้า
บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น 
ประจ�าปี 2560 - 2561

ผู้แทนสมาชิกดีเด่นที่ได้รับรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์   
 2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการท�าหน้าที่ผู้แทนสมาชิก 
 3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจ�าปี 2560 – 2561 ดังนี้
 1. นางสาวยุพิน ชุ่มตา เลขที่สมาชิก 7347 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดล�าปาง
 2. นายอเนก ลิ้มประเสริฐ เลขที่สมาชิก 10458 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก
 3. นายเกรียงศักดิ์ คงคาช่วย เลขที่สมาชิก 12579 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. นางสิริภัฐสร เวียงนาค เลขที่สมาชิก 2682 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดเชียงราย

 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเสื้อสูทแจ๊คเก็ต โดยมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ของขวัญปีใหม่ 2562 
จากใจ สอ.ปม.
เพ่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบ

รายการ

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

รวมทั้งสิ้น

จ�านวน (ราย)

13,171

18,706

31,877

จ�านวนเงิน (บาท)

1,317,100.00

1,870,600.00

3,187,700.00
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 ปัจจบุนัการสือ่สารอิเลก็ทรอนกิส์ ได้เข้ามามบีทบาทส�าคัญ และการได้มาซึง่ข้อมลูทีถ่กูต้อง รวดเรว็ โดยใช้ระบบสารสนเทศ การปรบัปรงุ
ฐานข้อมลูของสมาชกิ เพือ่ให้เกดิประโยชน์และใช้ข้อมลูนัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นการแสดงตัวตนของท่าน และเพือ่เกดิประโยชน์ต่อตวัท่านเอง 
ท�าให้รวดเร็ว ปลอดภัย ในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์มือถือ และการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์ 
 หากสมาชกิท่านใดมคีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลงข้อมลูต่างๆ ให้ท่านเข้าไปที ่เวบ็ไซต์ www.025798899.com ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ 6.1 แล้วส่งมาที่สหกรณ์ (พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) สหกรณ์
จะท�าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่าน หรือโทรสอบถามที่ CallCenter :02579-7070
 ส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900

 สมาชิกท่านใดที่ท�ารายการช�าระเงินมายังสหกรณ์ เพื่อระดมหุ้น  
หรอืฝากเงิน หรอืช�าระหนี ้หรอืช�าระค่าประกนั โดยฝากเงนิสดทีเ่ครือ่งรบัฝากเงนิ 
อัตโนมัติ หรือสมาชิกให้บุคคลอื่นช�าระเงินแทน โดยท�ารายการ ช�าระเงิน 
ผ่านบัตร ATM Internet Banking Mobile Application มายัง
สหกรณ์ ขอให้สมาชิกแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทราบ 
โดยส่งส�าเนาการช�าระเงินมายังสหกรณ์ ที่หมายเลขโทรสาร 0 2579 9774, 
0 2579 7356 email : forestcoop@gmail.com หรือ Line@ เนื่องจาก
การท�ารายการช�าระเงนิมายงัสหกรณ์ จะไม่มช่ืีอของสมาชกิ มแีต่เลขสมาชกิ 
และจ�านวนเงินที่โอนเข้ามายังสหกรณ์ อาจท�าให้การท�าธุรกรรมของท่าน
เกิดความล่าช้า

ใหม่แบบฟอร์ม
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณากรอกแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงฯ ส่งมายังสหกรณ์ฯ (หัวข้อ 6.1)

  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนบคุคล 

 
 
เรื่อง ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล 
เรยีน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ..............................................................เลขทีส่มาชกิ/สมาชกิสมทบ...........................................................  
ขอแจง้สหกรณ์เพื่อเป็นหลกัฐานในการเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันี ้
   กรณีเปลีย่นแปลงชื่อสกุล,ค าน าหน้านาม (กรอกเฉพาะสว่นทีต่อ้งการแกไ้ขเท่านัน้) 
       ค าน าหน้านาม............................ชื่อ............................................................นามสกุล............................................................... 
(แนบส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารในสว่นทีร่าชการออกให)้ 

  เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืเบอรเ์ดมิ...................................................เปลีย่นเป็นเบอร.์...................................................................... 
        E – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  รปูถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีตอ้งการเปลีย่นรปูในระบบสหกรณ์) 
 ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร  

       บา้นเลขที.่..........................หมู่ที.่..............................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................................. .....
ซอย...........................................ถนน.............................................................ต าบล/แขวง............................................................................
อ าเภอ/เขต.................................................... ..............จงัหวดั........................................... ..................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

  เปลีย่นแปลงลายมอืชื่อ 

 
                                                                                             ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

    

  ลงชื่อ  ....................................................................ผูข้อ 
                        (..............................................................) ตวับรรจง 
 
 

                                                                                         
หมายเหตุ การขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลทุกกรณตีอ้งแนบ ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ลายมือช่ือเดิม เปล่ียนเป็น-ตวัอย่างลายมือช่ือใหม่ ดงัน้ี 
      
       
 

 
      
 

                              เจา้หน้าที ่

.........................................................................(ผูต้รวจสอบ) 
     ( .................................................................... ) 

                                  ผูจ้ดัการ 
 อนุมตั ิ                          ไม่อนุมตั ิ

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

 

ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าเป็นลายมอืชื่อของผูข้อจรงิ 

 
ลงชื่อ...................................................................................  
      ( ................................................................................. )  
ต าแหน่ง........................................................... ................... 
วนัที.่...................................................................................  
หมายเหต ุเฉพาะกรณีเปล่ียนแปลงลายมือช่ือเท่านัน้ 
 
 
 

       วนัที.่.....................................................  

 
ตดิรปูถ่าย 

ไมน้่อยกวา่ 1 น้ิว 

 

 

 …………………………………………  (ตวับรรจง) 
 
 

 ………………………………………….  (ตวับรรจง) 

 (ลายเซน็) 

 (ลายเซน็) 

การท�ารายการช�าระเงินผ่าน Payment
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ค�าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ของขวัญปีใหม่ 2562 
จากใจ สอ.ปม.
เพ่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบ
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 สมาชิกหลายคนอาจจะเกดิความสงสยัว่า ท�าไมต้องตัง้หนงัสอืผูร้บัโอนประโยชน์ เพราะ “หนงัสอืผู้รบัโอนประโยชน์” 
คือ หนังสือที่สมาชิกแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่ทายาท หรือ บุคคลท่ีสมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์  
สมาชิกบางท่านเคยเขียนมาให้ สอ.ปม. เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป บางท่านอาจจดทะเบียนสมรส
หรือมีการหย่าร้างเป็นต้น จึงขอให้ท่านจัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เพื่อประโยชน์ของท่าน
 การท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความส�าคัญมาก ฉะนั้น ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ท�าหนังสือฉบับนี้ หรือท�าไว ้
นานแล้วจนจ�าไม่ได้ หรอืต้องการเปล่ียนแปลงผู้รบัโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที ่www.025798899.com 
หัวข้อ 9.1 พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วน แล้วส่งมายังสหกรณ์เพื่อด�าเนินการต่อไป
 หมายเหตุ:
 1. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อก�ากับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้หมึกขาวลบ
เอกสาร)
 2. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ�านวน 2 คน และพยานต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์
 3. เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน
 4. กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 5. ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ควรตั้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

คุณตั้ง
หนังสือผู้รับโอนประโยชน์

หรือยัง?
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น

ประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีรับรางวัล
“กล่องถนอมอาหาร”

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ไปศึกษาดูงานในกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ ดังนี้

 เมือ่วนัองัคารที ่20 พฤศจกิายน 2561 นายวชิิต สนธวิณชิ 
ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด ศึกษาดูงาน 
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด  
โดยนายถาวร ตัง้วงศ์ถาวรกจิ รองประธานกรรมการ ได้ให้เกียรตกิล่าวต้อนรบั จากนัน้ นายมนตร ีสังวราภรณ์ ผู้จดัการ น�าเสนอผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ 
น.ส. นฤมล เลิศจิรกุล หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบข้อมูลบริหารงานและระบบบริหารงานสหกรณ์

 เมือ่วนัองัคารที ่20 พฤศจกิายน 2561 นายวชิิต สนธวิณชิ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าที่ 
สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด ศึกษาดูงาน สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด โดยนายโอภาส จันทสุข 
รองประธานกรรมการ สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนั้น 
นายทวีทรัพย์ นาจ�าปา หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบข้อมูลสมาชิก ระบบ
สินเชื่อ น.ส.จิรวดี แจ่มใส เจ้าหน้าที่การเงิน บรรยายเรื่องระบบเงินลงทุน

 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าโดย นางสาวอภิญดา 
สวารชร เลขานุการ น�าคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 11 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยว
กบั “โครงการพฒันาการประชมุแบบ Paperless” 
โดยมีวัตถุประสงค์ลดขบวนการ และต้นทุนใน
การจัดท�างานวาระการประชุม  โดยมี นายณรงค์ 
มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ คณะ
กรรมการ และที่ปรึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

สอ.ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

จ�ำนวน 20 รำงวัล
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใช้การจัด

มาตรฐานสหกรณ์ เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนา

สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส�านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้จัดระดับ

มาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด อยู่ในระดับดีเลิศ

ได้จดัระดับมาตรฐานของสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ�ากดั อยูใ่นระดบัดเีลิศ

ส�านักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2


