ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ ชสอ.
ขอเชิ ญ สหกรณ์ ส มาชิ ก แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564

ในวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถ
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ สำ�นักผูบ้ ริหาร ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 – 206, 224 และ 225

ประกาศรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง ประธาน
กรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และ
ผู
ต
้
รวจสอบกิ
จ
การ
ผูท้ สี่ นใจสมัครรับเลือกตัง้ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม

2564 เป็นต้นไป และกำ�หนดยื่นใบสมัคร วันที่ 25 – 29 เมษายน 2564 ระหว่าง
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคาร
สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานเลือกตัง้
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 223, 213

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร
“การเงิ น การบั ญ ชี และการบริ ห าร
สำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ และผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
” รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 20 -23 และ 26 – 28 เมษายน 2564 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด จั ง หวั ด นนทบุ รี สมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค์ ส ามารถติ ด ต่ อ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 309 – 311

2

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564

สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ชสอ. กำ�หนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร
อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผมขอเชิญสหกรณ์สมาชิก แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่ โดยสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21
พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักผู้บริหาร ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ
204 – 206, 224 และ 225
ชสอ. ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ           
ผูท้ สี่ นใจสมัครรับเลือกตัง้ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตง้ั แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และกำ�หนด
ยื่นใบสมัคร  วันที่ 25 – 29 เมษายน  2564  ระหว่างเวลา  09.00 – 16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารสำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานเลือกตัง้
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 223, 213
นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ           
การบริหาร สำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 -23 และ 26 – 28
เมษายน 2564 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด จังหวัดนนทบุรี สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์
สามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ
309 – 311
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 5 อัตราดอกเบีย้
2.85 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการ
พิเศษ 6  อัตราดอกเบี้ย 3.20 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  สมาชิกที่
มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226,
และ 227 ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ครับ
				
		
									พลตำ�รวจโท           
      

   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
     ประธานกรรมการ

3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564

พิธเี ปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการประเมินได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
ของ ชสอ. ประจำ�ปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับ
การบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการในเกณฑ์
ที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่น
ของขบวนการสหกรณ์ตอ่ ภาครัฐ โดยพิจารณาจากสหกรณ์ทผ่ี า่ นเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ
และทำ�การประเมินด้านกายภาพ ทั้งนี้มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบ             
ป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 15 สหกรณ์
สำ�หรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำ�เนินงานทุกปีเพื่อรักษามาตรฐานของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำ�กัด
สหกรณ์ ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์
ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเชียงใหม่ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำ�กัด

สหกรณ์อมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการสกลนคร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจสอบสวนกลางตำ�รวจสันติบาล-พิสจู น์หลักฐานตำ�รวจ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
จำ�กัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาโก้ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำ�กัด
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ชสอ.เปิดอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการดำ�เนินการมืออาชีพ”
พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“คณะกรรมการดำ�เนินการ
มื อ อาชี พ ” ระหว่ า งวั น ที่
10 - 12 มีนาคม 2564
พ ร้ อ ม ด้ ว ย ด ร . ส ม นึ ก                  
บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ โดย
รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์
ภั ท ราวาท ผู้ อำ � นวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวถึงความเป็นมา และ
ความสำ � คั ญ ของหลั ก สู ต ร
ในฐานะผู้ จั ด ทำ � หลั ก สู ต ร
โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น
ประธานกรรมการ และ                
รองประธานกรรมการเข้ารับ
การฝึกอบรมและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน จำ�นวน 52 คน
จาก 52 สหกรณ์ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์ลชิ คอนเวนชัน่ จังหวัด
นนทบุรี
ในห้วงเวลาท้าทายสำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่มี ีการเปลี่ยนแปลง
แบบก้ า วกระโดดทั้ง ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในขบวนการสหกรณ์                

ออมทรัพย์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วมีความเชือ่ มโยงกับระบบการเงินใน
ภาพรวมมากขึน้ จนเป็นทีจ่ บั ตามอง อีกทัง้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านกฎหมาย นโยบายรัฐทีม่ คี วามเข้มงวดมากขึน้ ด้วยการกำ�หนดเงือ่ นไข
และแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจและเกิดผลกระทบต่อประชาชน
กรรมการดำ�เนินการถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินงานสหกรณ์ โดยสมาชิกมอบความไว้วางใจให้ทำ�หน้าที่ในการ
อำ�นวยการ กำ�หนดแนวทางเชิงกลยุทธ์สหกรณ์ เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
ของทีป่ ระชุมใหญ่ เพือ่ ให้บริการและนำ�ประโยชน์สสู่ มาชิกตามครรลองของ
หลักและวิธกี ารสหกรณ์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการดำ�เนินการจำ�เป็น
ต้องมีเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ            
มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ อีกทัง้ มีการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ
และกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เห็น    
ความจำ�เป็นในการพัฒนาหลักสูตรกรรมการสหกรณ์ท้งั เนื้อหาหลักสูตร
วิธีการอบรม เพื่อความเหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์
ในปัจจุบันที่ผู้นำ�สหกรณ์จำ�เป็นต้องปรับกระบวนคิดตลอดจนมีทักษะ        
ด้านความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำ�พาสหกรณ์ไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็ง
สามารถยืนหยัดตามครรลองของสหกรณ์เพือ่ สร้างทางเลือกทีด่ กี ว่าให้เกิด
การมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ด่ี แี ก่มวลสมาชิก
ทั้งนี้ ชสอ. ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สันนิบาตสหกรณ์      
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม
จำ�กัด และทีป่ รึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“คณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะกรรมการเงินกู้”
พลตำ�รวจโท  วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ  ชสอ.      
มอบหมายให้ ดร.กมล ศรี ล้ อ ม รองประธานกรรมการ เป็ น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวย
การ และคณะกรรมการเงินกู้”  จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                 
แห่งประเทศไทย จำ�กัด ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2564 เพื่อให้   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การบริหาร
งานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
อำ�นวยการ และคณะกรรมการเงินกู้ รวมทัง้ ระเบียบ คำ�สัง่ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการอำ�นวยการ
และคณะกรรมการเงินกู   
้ รวมทัง้ การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำ�ความรู้ทางด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด การฝึกอบรมครัง้ นี้ มีกรรมการ
ดำ � เนิ น การ และผู้ จั ด การเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ซึ่ ง กั แ ละกั น จำ � นวน 213 คน จาก 53 สหกรณ์                
ณ  โรงแรมดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจั ด ฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร “คณะกรรมการอำ � นวยการ และ           
คณะกรรมการเงินกู้” ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการอำ�นวยการ
เป็ น ผู้ ที่ ค ณะกรรมการดำ � เนิ น การแต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์             
เพื่อให้บริหารงานของสหกรณ์ตามอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดไว้ และหน้าที่
อื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย  ดังนั้น  บทบาทของ
คณะกรรมการอำ�นวยการ จึงอยูใ่ นบทบาทของผูท้ �ำ การแทนคณะกรรมการ
ดำ � เนิ น การในการทำ � งาน โดยต้ อ งกระทำ � การในขอบอำ � นาจที่ มี             
ตามข้อบังคับ ต้องกระทำ�การด้วยความรอบคอบและต้องกระทำ�การ
ทั้ ง ในฐานะตั ว การและตั ว แทน ดั ง นั้ น จากข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์                
การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์แทบทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
อำ�นวยการ   สำ�หรับคณะกรรมการเงินกู้นั้น เป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยมี   
จุ ด ประสงค์ ใ นการช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของคณะกรรมการดำ � เนิ น การ           
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรทางการเงิน และเพิ่ม    
ความละเอียดรอบคอบในการให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อช่วยให้การพัฒนา
ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อย่างรวดเร็ว
ทั้ ง นี้ ชสอ. ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ วิ ท ยากรจาก มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ที่ ป รึ ก ษา  สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำ�กัด และรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์
ในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธาน
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหาร
งาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. พร้อมด้วยนายหาญชัย พินัยกุล
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่
จำ�กัด เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สหกรณ์ระหว่างประเทศแบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian                   
Confederation of Credit Unions : ACCU) และ Credit Union
Central of Indonesia (CUCO) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 70
คนจากประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ไทย และอื่นๆ โดยในครั้งนี้
เป็นการนำ�เสนอเรื่องราวของ Credit Union Sauan Sibarrung
(CUSS)
CUSS เป็ น สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ เ กาะซู ล าเวซี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้
ทั้งสิ้น 83 คน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือและ
มั่นคงในการส่งเสริมชีวิตและสวัสดิการของสมาชิกในชุมชนโทรา
จา CUSS ยังดำ�เนินพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย  นอกจากนี้  ค่านิยมขององค์กรคือ      
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การแบ่งปัน การมีความคิดสร้างสรรค์ อัจฉริยภาพ ความซื่อสัตย์
การทำ�งานอย่างเต็มที่ ความสามัคคีและภราดรภาพ รวมถึงการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ปีพ.ศ. 2563 CUSS มีสมาชิกทั้งสิ้น
37,426 คน สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น 1,230    
ล้านบาท
นอกจากนี้ CUSS ยังให้บริการบัตร
เดบิต การทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
มือถือ รถยนต์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการทำ�
ธุ ร กรรรมการเงิ น ต่ า งๆแก่ ส มาชิ กตามบ้ า น
พักและชุมชนที่อยู่อาศัย ตลาดสินค้า  (sMart
CU) และจัดให้มกี ารฝึกอบรมต่างๆแก่สมาชิก
โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้และความเข้าใจ
ทางการเงิน เพื่อเป็นการสร้างวินยั ทางการเงิน
ที่ดีให้แก่สมาชิก ด้วยเหตุผลนี้จึงทำ�ให้ CUSS
มีหนีเ้ สียทีต่ �่ำ เป็นองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ชสอ. ประชุมชี้แจงสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้

บริษัทการบินไทยฯ ยืนยันไม่แฮร์คัท

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่าวเปิดการประชุม “การฟืน้ ฟูกจิ การบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ในนามของ ชสอ. โดยมีคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ
ประกอบด้วย  ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จ ุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย   สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย
ได้ด�ำ เนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยเชิญกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมบังคับคดี มาชี้แจงทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการฟื้นฟู
กิจการ ของบริษัทการบินไทย และจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
โดย ชสอ.สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกใน
การจัดทำ�คำ�ร้องขอรับชำ�ระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ศาล
มีคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจการและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น และ
ยืนยันว่าได้ร่วมประชุมเจรจาต่อรองแผนฟื้นฟูกิจการกับผู้บริหารบริษัท
การบินไทยหลายครั้ง เพื่อคงไว้ซึ่งข้อเสนอที่เราได้แจ้งต่อสหกรณ์ตลอด
มาว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนเงินต้น
ดอกเบีย้ และไม่มกี ารแฮร์คทั เด็ดขาด ซึง่ การประชุมกับบริษทั การบินไทย
ครั้งสุดท้ายคือวันสหกรณ์แห่งชาติ  26  กุมภาพันธ์  2564  ซึ่งเป็นที่มา
ของการเชิญผู้แทนสหกรณ์มาประชุมวันนี้เพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์
มากทีส่ ดุ โดย มีเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ที่ผ่านมา และมี ผศ.ดร. ประชา คุณธรรมดี คณะกรรมการติดตามฯ      
แจ้งความคืบหน้าการดำ�เนินงานของคณะกรรมการติดตามการแก้ไข

ปัญหาหุ้นกู้ฯ ต่อที่ประชุม และนำ�เสนอกระบวนการทางกฎหมายโดย
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้จัดการ (DD)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำ�กัด เปิดเผยให้เห็นความ
สำ�คัญต่อการจ้างงาน 1.3 ล้านคน สร้ างผลกระทบต่อการพัฒนา  
การขนส่ง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แต่ด้วยปัญหาการบริหาร
จัดการในระยะ 10 ปีหลังและผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการบินโลกและการบินไทย โดยการบินไทย ได้ด�ำ เนินการ
ลดบุคลากรไปแล้วเกือบ 8 พันคน เพื่อลดต้นทุน และมีแผนจะลด
บุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม อี ก ประมาณ 3-4 พั น คน วิ เ คราะห์ ช่ อ งทางและ         
เส้นทางการบิน โดยเจรจาเจ้าหนี้เครื่องบิน ใช้ระบบดิจิทัลและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมเพือ่ กำ�หนดราคาและกลยุทธ์ในการบริหาร แก้ปญ
ั หา
ไทยสมายล์ พัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาระบบค่าตอบแทนและ
สร้างความเข้าใจพนักงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ภายใน 5 ปี
จะพลิกกลับมาเป็นกำ�ไร เน้นกลยุทธ์คณ
ุ ภาพสูง “ขึน้ แล้วคุม้ ” ปรับฝูงบิน
จาก 12 ชนิด เป็น 5 ชนิด และเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ 9 ชนิด เหลือ 5
ชนิด และ ปรับนักบินจาก 5 กลุ่ม เหลือ 3 กลุ่ม
เมือ่ แผนผ่าน ในระยะยาว จะประหยัดต้นทุนในการบริหารเครือ่ งบิน
สำ�หรับแผนธุรกิจ เริ่มจาก การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ การเดินทางเพื่อ
ธุรกิจ เป็นต้น เน้นจุดแข็ง การบริการการเดินทางคุณภาพ การขนส่ง
สินค้า  ด้านต้นทุนพนักงานจะลดลงอย่างมาก จาก 23% เหลือ 13%
พัฒนาธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สายการบินมากขึน้ แผนธุรกิจประมาณการว่าการบินไทย
จะกลับมาบินได้ และทำ�กำ�ไรได้ในปี 2567  หัวใจสำ�คัญคือ วงเงินใหม่    
5 หมื่นล้านอุดเลือดไหลและเสริมแกร่งโดยการสนับสนุนของเจ้าหนี้
เสนอต่อสหกรณ์วา่ หุน้ กูท้ กุ ตัวจะไม่มกี ารแฮร์คทั และยืดหนีห้ นุ้ กูอ้ อกไป
รุน่ ละ 6 ปี จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เปิดทางแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อสร้าง      
ความเข้มแข็งด้านโครงสร้างทุน  เบื้องต้นเจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์รับได้ใน    
ข้อเสนอ และพร้อมพิจารณาแผนฟื้นฟูในลำ�ดับต่อไป

งานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม 2564 นายไพบู ล ย์ แก้ ว เพทาย
รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ พร้อมเป็น  
ผูด้ �ำ เนินรายการเสวนา เรือ่ ง ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ตามรอยพ่อ
จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับ
เกียรติจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็ น ประธานในพิ ธ ี เ ปิ ด งาน  พร้อ มมอบเกีย รติบัตรเชิดชูเ กียรติแก่       
สถานประกอบกิจการทีม่ กี ารจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ในปี 2562-2563
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง
หลักสหกรณ์กบั แนวทางการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล้�ำ ทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน และนายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำ�เนินการ ชสอ.     
เข้าร่วมประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ หารือแนวทางและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ภายในงาน       
มีการจัดบูธให้คำ�แนะนำ�การจัดตั้งสหกรณ์  หวังกระตุ้นให้นายจ้าง           
ขับเคลือ่ นการจัดสวัสดิการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ เป็นสถาบัน
การเงินในสถานประกอบกิจการช่วยแก้ปญ
ั หาหนีน้ อกระบบให้กบั ลูกจ้าง   
โดยมีผู้ประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า  200 คน ณ โรงแรม        
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564

ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เ มื่ อ วั น ที่ 7 มี น า ค ม
2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ ชสอ. กล่ า วเปิ ด   
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี
2 5 6 4 ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ส�ำ นักบริหารงาน
โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม ภายในงานมีการจับรางวัลทองคำ�
ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว     

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม
2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้ อ มด้ ว ย
ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ และนายนลทวั ช สมาธิ             
รองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
(สสอค.) โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธเี ปิด และ
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศูนย์ประสานงานดีเด่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงานดีเด่น และกล่าวรายงาน โดย นายสมพล ตันติสันติ
สม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
สสอค. มีสมาชิกเพิ่มขึ้นในปี 2563 จำ�นวน 9,680 ราย      
รวมเป็นสมาชิกทั้งหมดจำ�นวน 304,860 ราย เสียชีวิต 21,685
ราย จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ เ ป็ น เงิ น 13,130      
ล้านบาท สมาคมมีความมั่นคงและเป็นที่พึ่งของสมาชิกมาตลอด
เพราะมีความเชื่อมั่นสูง มีระบบการบริหารจัดการสมาคม และ   
ศูนย์ประสานงาน ที่โปร่งใส มีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต  โดย  ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย
นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขไทย และดำ�เนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
เพื ่ อให้ ส มาชิ ก รั บ ทราบผลการดำ �เนิ นงาน ประจำ �ปี 2563 ณ       
ห้ อ งประชุ มริ ช มอนด์ แกรนด์ บอลรู ม ชั้ น 6 โรงแรมแกรนด์
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้น       
ตามลำ�ดับ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีสมาชิกจำ�นวน 211,695
ราย และตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีสมาชิกเสียชีวิต จำ�นวน 4,721 ราย สสธท. มอบเงินสงเคราะห์
ครอบครัวแล้วทัง้ สิน้ 5,132,561,041.60 บาท นับว่าเป็นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งแรกที่มอบเงินสงเคราะห์ต่อศพให้ทายาท
ได้มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย และในอนาคตจะยังคงมุง่ มัน่ พัฒนางาน
ฌาปนกิจ ให้มีความรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นสวัสดิการ
ที่ดีที่สุดของคนวิชาชีพสาธารณสุขไทยต่อไป ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตของ
วิชาชีพสาธารณสุขไทย ให้มั่งคงและยั่งยืน”

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

เวลา  13:00 น. เข้าร่วม
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ   ประจำ � ปี
2 5 6 3 ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.) โดย          
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
พร้ อ มมอบโล่ เ กี ย รติ ค ุ ณรางวั ล ดี เ ด่ น ให้ ก ั บ ศู น ย์ ป ระสานงาน
นายอุทยั ศรีเทพ อุปนายก สส.ชสอ. กล่าวรายงาน และดำ�เนินการ
ประชุม เพื่อให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ และรับทราบผลการดำ�เนิน
งานของสมาคม
ปัจจุบัน สส.ชสอ. มีสมาชิกจำ�นวน 311,118 คน สมาชิกที่
เสียชีวติ ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ จำ�นวน 17,193 คน จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
จำ�นวน 10,412 ล้านบาท ทำ�ให้ครอบครัวสมาชิกมีความมั่นใจ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของสมาคมและสหกรณ์ออมทรัพย์
ในทุกวิชาชีพ ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย    
แอร์พอร์ท อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564

โครงการฝึกอบรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ ชสอ. มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์
ดี ปั ญ ญา รองประธาน
กรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การยื่น
ฟ้องคำ�ร้องไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้องคดี” จัดโดย เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยมี นายพิทยา ทิพยโสตถิ              
รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โครงการ     
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน         
ขั้นตอนการยื่นคำ�ร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีทางแพ่ง  ตลอดจน
สามารถร่ า งคำ � ร้ อ ง สั ญ ญาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ศ าล                    
มีค�ำ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการ จำ�นวน
200,000 บาท โดยมี รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม
กรรมการและเลขานุการ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่ฯ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนการ
จัดโครงการ ดังกล่าวจาก ชสอ. จำ�นวน 200,000 บาท โดยมี            
ผูเ้ ข้าร่วม จำ�นวน 110 คน 50 สหกรณ์ ณ ไร่กสุ มุ า จังหวัดสระบุรี
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการตรวจสอบกิจการ ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์สูงสุด
10

ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์
กรรมการดำ�เนินการ และ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการจับทุจริตทางบัญชีใน
สหกรณ์ออมทรัพย์” และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ของ
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก ณ The Varona
at tablan อำ�เภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุน
การจัดโครงการดังกล่าวซึง่ เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของ
เขตพื้นที่ฯจำ�นวน 200,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน 43
สหกรณ์
ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ได้มีการแก้ไข      
ข้อบังคับของเขตฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของ ชสอ. ที่แก้ไขเพิ่มใน
ปี 2564 และมีการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการเขตฯ       
โดย นายณฐกร แก้ ว ดี ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
ประธานกรรมการเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

ภาคใต้
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ ชสอ. มอบหมายให้
ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร อุน่ สอน
กรรมการดำ � เนิ น การ
เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด โครงการสั ม มนา  เรื่ อ ง “สาระสำ � คั ญของ              
กฎกระทรวงที่ประกาศใช้” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี
2563 เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 22
มีนาคม 2564โดยวิทยากร นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ทั้งนี้ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนา จำ�นวน
200,000 บาท โดยมี นายนคร เทพหนู รองประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ยกรรมการดำ � เนิ น การ เขตพื้ น ที่ ฯ ภาคใต้ รั บ มอบ             
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำ�นวน  122  คน  52  สหกรณ์  ณ  โรงแรม        
บุญสยาม จังหวัดกระบี่

สินค้าธุรกิจเสริม
NEW

รหัส 802107 เสื้อคอวี
ราคา ตัวละ 150.- บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
http://www.fsct.com E-mail: info@fsct.com

