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ชสอ. แจ้งขอเลื่อน   
การประชุมใหญ่สามัญ             

ประจำ ปี 2564
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่
คำ สัง่จังหวัดนนทบุรทีี ่1202/2564 (ข้อที ่2) “หา้มการดำ เนนิการ           

หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล
ที่มีจำ นวนมากกว่า 10 คน ซึ่งอาจทำ ให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาด

ของโรค”

หากสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข้ึน ชสอ. จะเร่งพิจารณาจัดให้มี          
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2564 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับต้ังแต่     

วันสิ้นปีทางบัญชี และจะแจ้งกำ หนดการให้ทราบต่อไป

 กรณีสหกรณ์ใดที่มีการเลือกต้ังผู้แทนสหกรณ์ และยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งการต้ังผู้แทน
สหกรณไ์ปยงั ชสอ. ขอไดโ้ปรดจัดดำ เนินการดว้ย เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานและข้อมลูในการจัดเตรยีม

การประชุมใหญ่ให้เรียบร้อยต่อไป 
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 204 และ 228              

ประกาศ “การรับสมัครเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการ กรรมการดำ เนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ”
กำ หนดวันรับสมัครใหม่ วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2564 
ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ อาคารสำ นักงาน ชสอ. อำ เภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานเลือกตั้ง 0 2496 1199 ต่อ 223, 213
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จำ กดั

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีบัญชี	2563	 (	1	 เมษ�ยน	2563	–	31	มีน�คม	2564)	 	ชสอ.										

มีจำ�นวนสม�ชิก	1,099	สหกรณ์	มีสินทรัพย์รวม	141,217	ล้�นบ�ท	และส�ม�รถบริห�รสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้

เกิดกำ�ไรสุทธิ	2,029	ล้�นบ�ท	ส�ม�รถจ่�ยเงินปันผลได้ในอัตร�	5.45	%	และเงินเฉลี่ยคืนในอัตร�	4.00%	

นับว่�เป็นปีที่มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีม�ก				ทั้งในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	และด้�นคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน														

โดย	บรษิทั	ทรสิเรตติง้	จำ�กดั	ประก�ศอนัดบัเครดิตองคก์รของ	ชสอ.	คงเดิมทีร่ะดบั	“A-”	แนวโน้มอนัดับเครดติ	

“คงที่”		แสดงให้เห็นถึงคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งก�รเงินภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นต�มนโยบ�ยโดยยึดหลัก									

ธรรม�ภิบ�ลและอุดมก�รณ์สหกรณ์

	 เนื่องด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	หรือโควิด-19	รอบใหม่	เดือน

เมษ�ยน	2564	มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นม�กกว�่วันละ	2,000	คนติดต่อกัน	ชสอ.	จึงได้จัด	

“โครงการ ชสอ. รวมใจสหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด 19 ปี 2564”	โดยได้บริจ�คเงินสมทบทุน	ให้กับโรงพย�บ�ล
ในกรุงเทพมห�นคร	และจังหวัดนนทบุรี	 เพื่อนำ�ไปใช้ในกระบวนก�รรักษ�ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 รวม										

งบประม�ณทั้งส้ิน	2,325,000	บ�ท	ในน�มของ	ชสอ.	ขอขอบคุณและชื่นชมในคว�มเสียสละของบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ทุกท่�นและขอเป็นกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มปลอดภัย	 ให้คนไทยพ้นวิกฤติโควิด-

19	ไปด้วยกัน	พวกเร�ทุกคนรับรู้ด้วยใจว่�	ท่�นคือวีรบุรุษของพวกเร�ทุกคนในวันนี้	และขอให้ทุกท่�นมั่นใจ					

ด้วยว่�	พวกเร�ทุกคนจะร่วมกันปฏิบัติหน้�ท่ี	อยู่บ้�น	หยุดเช้ือ	เพ่ือช�ติ	เพ่ือร่วมกันผ่�นช่วงเวล�น้ีไปด้วยกันครับ

	 ท�้ยน้ี	ขอเชญิชวนสหกรณใ์ชบ้รกิ�รเงนิกู้ โครงการเงนิกูร้ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 5	อตัร�ดอกเบีย้	
2.85	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต่วันที่	1	เมษ�ยน	2564	เป็นต้นไป	และ	โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการ
พิเศษ 6	 	อัตร�ดอกเบี้ย	3.20	%	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต่วันที	่31	มีน�คม	2564	เป็นต้นไป	สม�ชิก						

ที่มีคว�มประสงค์ใช้บริก�รติดต่อ	ฝ�่ยสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	

และ	227	ผมขอขอบคุณสหกรณ์สม�ชิกทุกท�่นด้วยคว�มเค�รพรักม�	ณ	ที่นี้ครับ

           

         พลตำ�รวจโท											

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 					ประธ�นกรรมก�ร
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วันสหกรณ์นักเรียน 
“7 มิถุนายน” 
 สหกรณ์นักเรียนเกิดจ�กแนวพระร�ชดำ�ริในสมเด็จ
พระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�	กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ					
สย�มบรมร�ชกุม�รี 	 เมื่อวันที่ 	 7	 มิถุน�ยน	 2534	
โดยมีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น																						
(นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย)	 ให้จัดก�รเรียนรู้วิช�ก�รสหกรณ์
และดำ�เนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน	โดยเร่ิมที่โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	ซึง่เปน็โรงเรยีนทีอ่ยู่ภ�ยใต้โครงก�ร					
ต�มแผนพัฒน�เด็กและเย�วชนในถิ่นทุรกันด�ร	 ต�ม						
พระร�ชดำ�ร	ิเพือ่พฒัน�คณุภ�พชวีติของเด็กและเย�วชนใน
พืน้ท่ีทรุกันด�รทัว่ประเทศ	ทรงใชโ้รงเรยีนเปน็ศนูย์กล�งใน
ก�รพฒัน�เดก็และเย�วชนใหไ้ดร้บัโอก�สและเรยีนรูฝึ้กฝน
พัฒน�ตนเอง		โดยอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน			
ทั้ งครู 	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และช�วบ้�นในชุมชน																		

ซึ่งก�รปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีก�รสหกรณ์ให้
แก่เย�วชน	จะช่วยให้เดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละมทีกัษะในก�รทำ�ง�น
ร่วมกัน	ฝึกก�รว�งแผน	 ร่วมกันคิดร่วมกันทำ�และแก้ไข
ปัญห�	และทรงพระร�ชท�นบทคว�มลงพิมพ์ในหนังสือ			
40	ปี	โรงเรียน	ตชด.	เมื่อวันที่	27	มีน�คม	2539	คว�มว่�	
“…	 เรื่องสหกรณ์โรงเรียนก็เป็นง�นหนึ่งที่ข้�พเจ้�พย�ย�ม
จัดให้มีขึ้นทุกแห่ง..”		และทรงมีพระร�ชดำ�รัส		ณ		ศ�ล�									
ดุสิด�ลัย	เมื่อวันที่	24	เมษ�ยน	2535	คว�มว่�	“…ก็ตั้งใจ
จะให้เป็นก�รฝึกนักเรียนให้มีคว�มรู้	มีคว�มเคยชินกับ
ระบบก�รทำ�ง�นร่วมกันต�มแบบสหกรณ์		ฝึกตั ้งแต่
เปน็เด็กเลก็ๆ	ไดช้นิไป	ตอ่ม�กถ็�้เปน็ช�วบ�้น	เปน็ร�ษฎร
เต็มที่แล้วก็จะได้เข้�ใจหลักก�รและเข้�ร่วมเป็นสม�ชิก
สหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้…”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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	 เมื่อวันที	่13	พฤษภ�คม	2564	พลตำ รวจโท วิโรจน์ 
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	 พร้อมด้วย	 ว่�ที่						
รอ้ยตร	ีดร.ชยัรกัษ	์ดปีญัญ�	น�ยพิทย�	ทพิยโสตถิ	รองประธ�น
กรรมก�ร	ผศ.พิพัฒน์	 วงศ์เกษม	กรรมก�รและเลข�นุก�ร	
น�ยวิทย�	 ประเทศ	 กรรมก�รดำ�เนินก�ร	 และดร.สมนึก														
บุญใหญ่	ผู้จัดก�รใหญ่	ร่วมมอบเงินสมทบทุน	จำ�นวนเงินรวม	
700,000	บ�ท	 ให้กับสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดนนทบุรี	
และโรงพย�บ�ลในจังหวัดนนทบุร	ี	จำ�นวน		11		แห่ง		ได้แก่						
โรงพย�บ�ลไทรน้อย	 โรงพย�บ�ลบ�งใหญ่	 โรงพย�บ�ล
ป�กเกร็ด	 โรงพย�บ�ลบ�งกรวย	1	โรงพย�บ�ลบ�งกรวย	2	
โรงพย�บ�ลบ�งบัวทอง	1		โรงพย�บ�ลบ�งบัวทอง	2																
โรงพย�บ�ลพระนัง่เกล�้	สถ�บันทรวงอก	สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดรู	
โรงพย�บ�ลสน�มโรงเรียนนนทบุรีวิทย�	 โดยมี	นพ.รุ่งฤทัย 
มวลประสิทธ์ิพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี        
เป็นผู้แทนรับมอบ	พร้อมด้วย	คุณรังสรรค์	ถ�มูลแสน	ผู้แทน
จ�กสถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร	น�ยชัยวุฒ	ิมัณฑะน�นนท์	สหกรณ์
จังหวัดนนทบุร	ีณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 นอกจ�กนี้ 	 ชสอ . 	 ยั ง ไ ด้บริจ�คสมทบทุนให้กับ																	
โรงพย�บ�ลและโรงพย�บ�ลสน�มในกรุงเทพมห�นคร	
จำ�นวน	12	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงพย�บ�ลศิริร�ช	 โรงพย�บ�ล
ตำ�รวจ	 โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์สภ�ก�ช�ดไทย	 โรงพย�บ�ล																									
สน�มธรรมศ�สตร ์		โรงพย�บ�ลร�ชว ิถ ี		โรงพย�บ�ล																				
วชิรพย�บ�ล	มูลนิธิร�ม�ธิบดี	มูลนิธิโรงพย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช												
โรงพย�บ�ลสน�มจุฬ�ฯ	 แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย						
มูลนิธิโรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้�	 โรงพย�บ�ลร�ชวิถี	 ICU	
สน�ม	และสถ�บนัก�รแพทย์จักรนีฤบดนิทรฯ์	รวมเปน็จำ�นวน
เงิน	800,000	บ�ท
	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้จัดทำ�หมวกสัญลักษณ์	 โครงก�ร	 “ชสอ.	
รวมใจ	สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19	ปี	2564”	จำ�นวน	16,500	
ใบ	มอบให้กับสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด	หน่วยง�นร�ชก�ร
ในจังหวัดนนทบุรี	 และสหกรณ์สม�ชิกทั่วประเทศ	 เพ่ือเป็น
กำ�ลงัใจใหก้บับคุล�กรท�งก�รแพทย	์และหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง
ในก�รดำ�เนินง�นป้องกันและควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรค	
โควิด-19	รวมเป็นงบประม�ณสนับสนุนทั้งสิ้น	2,325,000	
บ�ท

โครงการ 
“ชสอ. รวมใจ 
สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควดิ-19 
ปี 2564”
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	 ต �มที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย	 จำ�กัด	 (ชสอ.)	 และคณะกรรมก�ร
ติดต�มก�รแก้ไขปัญห�หุ้นกู้บริษัท	 ก�รบินไทย	
จำ�กัด	 (มห�ชน)	ได้เป็นตัวแทนของสหกรณ์สม�ชิก
ในคดีฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท	 ก�รบินไทย	 จำ�กัด	
(มห�ชน)	 และได้รับคว�มร่วมมือที่ดีจ�กสหกรณ์
สม�ชิกในทุก	ๆ	ด้�น	 เพ่ือฟันฝ่�อุปสรรคที่เกิดข้ึน	
ซ่ึงคว�มรว่มมอืดังกล�่วได้ปร�กฎผลอย่�งชัดแจง้ใน
ก�รประชุมเจ้�หนี	้	เมื่อวันที่	19	พฤษภ�คม	2564	
เพือ่พจิ�รณ�แผนฟ้ืนฟูกจิก�รของบริษัท	ก�รบนิไทย	
จำ�กัด	 (มห�ชน)	ที่ประชุมได้มีมติโหวตยอมรับแผน
ฟืน้ฟกูจิก�รก�รบินไทย	และแผนทีเ่จ�้หน้ีเสนอแก้ไข	
3	ฉบับ	 ได้แก่	ฉบับที่	4	ผู้ทำ�แผน	 (ก�รบินไทย),	
ฉบับที	่13	ธน�ค�รกรุงเทพ,	และฉบับที่	15	ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ชสอ.)	 โดย
ยอมรับรวมท้ังหมด	28	กลุ่ม	จ�กเจ้�หน้ีทั้งหมด	
36	กลุ่ม	จำ�นวนหนี้รวมทั้งสิ้น	1.16	แสนล้�นบ�ท	
คดิเปน็	91.56%	เปน็จำ�นวนหนีท้ีไ่มน่อ้ยกว�่	50%	
ของหน้ี	ไดอ้อกเสยีงลงคะแนน	จงึเปน็ประชุมเจ�้หนี้
มีมติยอมรับแผนและแผนที่แก้ไข

	 ทั้งน้ี	 สำ�หรับแผนฉบับที่	 4	 เป็นคำ�ร้องยื่น
ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูของก�รบินไทย	หรือในฐ�นะ	
“ลูกหนี้”	ซึ่งระบุถึงเหตุผลก�รขอแก้ไขว่�	หลังจ�ก
ผู้ทำ�แผนได้ห�รือกับเจ้�หนี้สถ�บันก�รเงินหลัก												
ทัง้เจ�้หน้ีต�มแผนฟ้ืนฟูและเจ�้หนีท้ีม่โีอก�สใหก้�ร
สนับสนุนท�งก�รเงิน	 เห็นพ้องต้องกันว่�	 เงื่อนไข
สำ�คัญที่จะทำ�ให้เจ้�หนี้มีคว�มเชื่อมั่นในแผนฟื้นฟู	
จนเพียงพอที่เจ้�หน้ีจะให้ก�รสนับสนุนแผนฟ้ืนฟู

ความคืบหน้าการดำ เนินการ
เรื่อง การฟื้นฟูกิจการ
บริษัท การบินไทย จำ กัด (มหาชน)  

ตลอดจนเม็ดเงินได้คือ	ก�รที่ก�รบินไทยจะยังคงได้
รบัก�รสนบัสนนุจ�กภ�ครฐัและไดร้บัสิทธปิระโยชน์
ในก�รประกอบธุรกิจก�รบินและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง	
ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่ด้อยกว่�ก่อนเข้�สู่
กระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร	ดังนั้น	ผู้ทำ�แผนจึงได้ขอ
แก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รชำ�ระหนี้	
ลำ�ดับก�รจัดสรรกระแสเงินสด	ก�รจัดห�ประโยชน์
ทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้	 เพื่อให้
สอดคล้องกับก�รจัดห�แหล่งเงินทุน	 โดยก�รกู้ยืม
เงินใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
	 ส่วนฉบับที่	 13	 ธน�ค�รกรุงเทพ	 (เจ้�หน้ี
ร�ยที่	6414)	ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วน									
“ผูบ้รหิ�รแผน”	โดยไดเ้สนอร�ยชือ่ผูบ้รหิ�รแผนเพิม่	
2	ร�ย	คอื	น�ยศริ	ิจริะพงษพ์นัธ	์อดตีรฐัมนตรว่ี�ก�ร
กระทรวงพลังง�น		และน�ยไกรสร	บ�รมีอวยชัย									
ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่	 ผู้ จัดก�รประนอมหนี้และ
กฎหม�ย	 ธน�ค�รกรุงเทพ	 และเป็นอดีตอธิบดี					
กรมบังคับคดี	เข้�เป็นผู้บริห�รแผน
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และฉบับที่	 15	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 (ชสอ.)	 ได้ย่ืนคำ�ร้องเสนอแก้ไขแผน

ใหม่	ลงฉบับวันที่	14	พ.ค.	64	ขอแก้ไขแผนใน	5	

ประเด็น	ได้แก่	

	 1.	ก�รแปลงหนี้เป็นทุน	ก�รให้เจ้�หนี้ใช้สิทธิ

แปลงหน้ีเปน็ทนุได	้หลงัปทีี	่7	หุน้ละ	2.5452	บ�ท	

ครอบคลุมเจ้�หนี้หุ้นกู้	 ตั้งแต่กลุ่ม	18-31	ขณะที่			

เจ�้หน้ีกลุม่	4-6	จะส�ม�รถใช้สทิธแิปลงหนีเ้ปน็ทนุ

ได้	เพร�ะมีหนี้คงเหลือหลังปีที่	7

	 2.	ปรับโครงสร้�งทุน	ลดทุน	 เพิ่มทุน	มีท�ง

เลือกในก�รแปลงหนี้เป็นทุน

	 3.	 จัดก�รห�ประโยชน์ทรัพย์สินต�มก�ร

เรียกร้องลูกหนี	้ครอบคลุมและมีคว�มเหม�ะสม

	 4.	 แต่งตั้งผู้ทำ�แผน	 โดยได้เสนอผู้ทำ�แผน							

3	ร�ย	คือ	น�ยปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	น�ยพรชัย				

ฐีระเวช	และน�ยช�ญศิลป์	ตรีนุชกร

	 5.	ให้อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รเจ้�หนี้	

ขอให้ผู้บริห�รแผนช้ีแจงก�รดำ�เนินก�ร	คว�มคืบหน้�	

ก�รข�ยทรัพย์สินในแผน	เป็นต้น

		 โดยได้ร่วมกันลงมติให้แก้ ไขแผนที่ เป็น

ประโยชน์ต่อสหกรณ์สม�ชิกทุกร�ย		นอกจ�กนี	้					

ยังได้ร่วมกันลงมติเห็นชอบด้วยกับแผนและแผนที่	

ขอแก้ไข	 โดยสหกรณ์ในฐ�นะเจ้�หนี้กลุ่มที่	18	ถึง

กลุ่มที่	 31	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยจำ�นวนหนี้ที่สูง

กว�่ร้อยละ	90	ในทุก	ๆ	กลุ่ม	อันเป็นที่ม�ที่สำ�คัญ

ที่ทำ�ให้มติที่ประชุมเจ้�หนี้	 “ยอมรับ”	 แผนและ					

แผนที่ขอแก้ไข	นอกจ�กนี้	ทุกท่�นยังร่วมกันให	้				

คว�มไว้ว�งใจลงมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รติดต�มฯ	

ได้แก่			 	

	 (1)		พลตำ�รวจโท	วโิรจน	์สตัยสณัหส์กลุ	ผูร้บั

มอบอำ�น�จของ	ชสอ.						

	 (2)	น�ยช�ติช�ย	 โรจนรัตน�งกูร	ผู้รับมอบ

อำ�น�จของสหกรณ์ออมทรัพย์ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต											

แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	

	 (3)	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ประช�	คุณธรรมดี				

ผู้ รั บ ม อบอำ � น � จ ข อ ง สหก รณ์ อ อ มท รั พ ย์ 	

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	จำ�กัด	เข้�เป็นกรรมก�ร

เจ้�หนี้เพื่อทำ�หน้�ที่สอดส่องดูแลก�รปฏิบัติหน้�ที่

ต�มแผนของผู้บริห�รแผน

	 คณะกรรมก�รติ ดต�มฯ 	 และ 	 ชสอ .																	

ขอขอบคุณสหกรณ์สม�ชิกทุกท่�นเป็นอย่�งสูงที่

มอบคว�มไว้ว�งใจให้กับคณะกรรมก�รติดต�มฯ	

และชสอ.	ตลอดม�	ทั้งนี้	คณะกรรมก�รติดต�มฯ	

และ	ชสอ.	ขอเรยีนสหกรณส์ม�ชกิว่�	คณะกรรมก�ร

ติดต�มฯ	และ	ชสอ.	 ให้สัญญ�ว่�จะทำ�หน้�ที่อัน	

ทรงเกียรตินี้	 อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	 และเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์สม�ชิกทุกท่�นต่อไป	

ทัง้นีม้คีว�มคบืหน�้	ชสอ.	จะไดร้�ยง�นในจดหม�ย

ข่�วฉบับต่อไป

ร�ยง�นโดยทีมข่�ว	ชสอ.
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	 เม่ือวันที่	 28	 เมษ�ยน	 2564	ดร.สมนึก บุญใหญ่             
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และรองผู้จัดการใหญ่ เข้�ร่วมง�น								
เฉลิมฉลองครบรอบ	50	 ปี	 แบบออนไลน์	 จัดโดยสม�คม							
สม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย	(Association	
of	 Asian	Confederation	 of	Credit	 Unions:	 ACCU)	
เนื่องจ�ก	ชสอ.	 เป็นสม�ชิกส�มัญของ	ACCU	และมีผู้เข้�					
ร่วมง�นประม�ณ	160	คน	จ�ก	23	ประเทศ

งานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี 
ACCU

 ค่านิยม  
	 1.	พลวัต	(Dynamism)	:	ก�รเป็นองค์กรระดับภูมิภ�ค
ที่ขับเคลื่อนไปข้�งหน้�อย่�งไม่หยุดยั้ง	โดยก�รมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ทรัพย�กรมนุษย์โดยก�รระดมบุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถ	เพื่อ
ให้บริก�รสม�ชิกต�มเวล�และสถ�นก�รณ์ที่เหม�ะสม
	 2.	นวัตกรรม	 (Innovation)	 :	 	ก�รเป็นองค์กรชั้นนำ�
สำ�หรับนวัตกรรมสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นในเอเชยี	โดยก�รคดิค้น	
จัดทำ�นวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ซ้ำ�กับสม�ชิก	 เพื่อช่วยให้สม�ชิก
บรรลุเป้�หม�ยของตน
	 3.	ก�รเรียนรู้	 (Learning)	 :	ก�รเป็นองค์กรแห่งก�ร
เรยีนรูแ้กส่หกรณเ์ครดติยเูนีย่นในเอเชยี	โดยก�รเปน็ศนูยก์ล�ง			
แหล่งทรัพย�กรหรือผู้ช่วยด้�นแนวท�งปฏิบัติที่ดีแก่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน	 เครื่องมือก�รบริห�รจัดก�ร	 ระบบต่�งๆ											
คำ�แนะนำ�ต่�งๆ	และเทคโนโลยี
	 4.	 คุณภ�พ	 (Quality)	 :	 ก�รให้บริก�รที่มีคุณภ�พ
สูงสุดอยู่ตลอดเวล�	ซึ่งเน้นด้�นก�รตอบสนอง	คว�มถูกต้อง						
คว�มซื่อสัตย์	 และคว�มเป็นมืออ�ชีพ	ซึ่งจะพย�ย�มพัฒน�
และปรับปรุงคุณภ�พอยู่เสมอ
	 5.	คว�มส�มัคคี	 (Solidarity)	 :	ก�รสร้�งคว�มส�มัคคี
ในขบวนก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียผ�่นกลไกนโยบ�ย	
และโครงก�รต่�งๆ
 ประวัติและการดำ เนินงาน
	 2514-2523	 ก�รสร้�งแรงจูงใจ:	 ก�รดำ�เนินง�น							
เพื่อกำ�หนดแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	 2524-2535	ก�รพัฒน�ด้�นคว�มเป็นผู้นำ�:	 คว�ม					
เสียสละ	คว�มพย�ย�ม	และคว�มร่วมมือ
	 2536-2549	 คว�มเป็นมืออ�ชีพ:	 คณะผู้ชำ�น�ญ
ก�รและก�รว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน										
ผ่�นเครื่องมือที่เรียกว่�	Credit	Union	Business	Solution	
จำ�นวน	30	หัวข้อ
	 2557	เปน็ตน้ไป	ก�รบรูณ�ก�รเครอืข�่ยสหกรณเ์ครดติ
ยูเนี่ยน:	ก�รแบ่งปันและก�รใช้ทรัพย�กรร่วมกัน	ก�รกำ�หนด
ม�ตรฐ�นของก�รดำ�เนินง�น	คว�มส�มัคคีเชิงพันธสัญญ�				
ก�รกำ�กับดูแลและวินัยในตนเอง
	 ทั้งนี้	ชสอ.	หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด	
COVID-19	จะกลับเป็นปกติในเร็ววัน	 เพื่อที่จะได้พบปะและ
เฉลิมฉลองง�นครบรอบของ	ACCU	ด้วยกันในปีต่อๆ	ไป

	 ACCU	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 28	 เมษ�ยน	2514	จนถึง
ปจัจบุนัไดใ้ห้บรกิ�รแก่สหกรณเ์ครดิตยูเนีย่นม�กกว�่	21,947	
แห่ง	สม�ชิก	38.1	ล�้นคนใน	26	ประเทศทั่วภูมิภ�คและยัง
รว่มมอืกับ	34	องค์ก�รในก�รสง่เสรมิสนบัสนนุสหกรณเ์ครดติ
ยูเนี่ยนในเอเชียอีกด้วย	สม�ชิกของ	ACCU	จะเป็นกลุ่มของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน
ระดบัประเทศ	สถ�บันก�รเงิน	หรือหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่ยดึ
หลักก�รปฏิบัติง�นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส�กล	และมีสม�ชิก
อย่�งน้อย	20,000	คน	หรอืคดิเปน็	1%	ของจำ�นวนประช�กร
ในประเทศที่หน่วยง�นดังกล่�วดำ�เนินง�นอยู่
 วิสัยทัศน	์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยั่งยืนในเอเชีย
 พันธกิจ ACCU	ร่วมมือกับสม�ชิกในก�รสร้�งคว�ม
เข้มแข็งและสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน	 ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม
แก่ประช�ชน
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	 เมื่อวันที	่11	พฤษภ�คม	2564	ชสอ.	เข้�ร่วมโครงก�ร
ศึกษ�ดูง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่�งประเทศ
แบบออนไลน์	 จัดโดยสม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย	 (Association	of	Asian	Confederation	
of	Credit	Unions	 :	ACCU)	ร่วมกับ	Maharashtra	State	
Federation	 Cooperative	 Credit	 Societies	 Limited																
(MAFCOCS)	และ	Samata	Cooperative	Credit	Society	
ประเทศส�ธ�รณรัฐอินเดีย	ซึ่งมีผู้เข้�ร่วมง�นประม�ณ	100	
คน	จ�กประเทศต�่งๆ	ได้แก	่ญี่ปุ่น	ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย
ประช�ชนล�ว	ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยเนป�ล	ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส	์และไทย	 เป็นต้น	
Samata	Coop	 ใช้โอก�สนี้ในก�รเฉลิมฉลองก�รครบรอบ	
35	ปี	และนำ�เสนอประวัติองค์กร	ก�รดำ�เนินง�น	ปัญห�และ
คว�มท้�ท�ย	 รวมถึงก�รตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจ�ก	
COVID-19	ในประเทศอีกด้วย

	 Samata	 Coop	 ซึ่งเป็นสม�ชิกของ	MAFCOCS												
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.	2529	ด้วยสม�ชิก	520	คนและสินทรัพย์							
รวมทั้งสิ้น	111,438	บ�ท	(2.46	แลกห์)	ปัจจุบันนี้ให้บริก�ร
สม�ชิกทั้งสิ้น	56,758	คน	เงินฝ�ก	2,718	ล้�นบ�ท	(6,000	
ล้�นรูปี)	เงินกู้	2,061	ล้�นบ�ท	(4,550	ล้�นรูปี)	สินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น	4,775	ล้�นบ�ท	 (10,540	ล้�นรูปี)	นอกจ�กนี้	
Samata	Coop	ยังมีบริก�รอ่ืนๆให้กับสม�ชิกอีกด้วย	 ได้แก่	
ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินผ่�นโทรศัพท์มือถือ	 บัตรเดบิต	
ATM	ระบบ	QR	Code	ก�รตรวจสอบบญัชผี�่นระบบออนไลน	์											
ก�รให้บริก�รแก่ผู ้ส ูงอ�ยุที ่บ ้�นพักและแหล่งที ่อยู ่อ�ศัย																
ร�้นค�้สหกรณแ์ละตล�ดออนไลน	์และโครงก�รอบรม	สมัมน�
ออนไลน์	 เป็นต้น	Samata	Coop	ยังตระหนักถึงก�รรักษ�					
สิ่งแวดล้อมด้วยก�รลดก�รใช้กระด�ษในก�รดำ�เนินง�นและ
ก�รทำ�ธุรกรรมต่�งๆ	
	 เนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ด	COVID-19	อย่�งรุนแรงใน
ประเทศส�ธ�รณรัฐอินเดีย	 	Samata	Coop	 	ยังใช้เวล�	3	
เดือนในก�รบริจ�คอ�ห�รและของใช้จำ�เป็นแก่ผู้ว่�งง�นและ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�ก	COVID-19	อีกด้วย

(1 รูปี = 0.4530 บาท)

โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์
ระหว่างประเทศ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุน�ยน 2564

ชสอ. ขอเชิญชมเทปบันทึกการบรรยายด้านการเงิน กฎหมาย
และการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

การบริหารสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
[ชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์]

การควบคุมภายใน [อนันต์ ชาตรูประชีวิน]

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ [ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์]

การบริหารความเส่ียงและการบริหารสินเช่ือ [รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น]

ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์และระบบเศรษฐกิจไทย [ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา]

หลักการของ Basel และการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Basel
[ศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์]

บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการ ด าเนินการและผู้จัดการ
[ชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์]

เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
[สุรจิตต์ แก้วชิงดวง]

ความรู้ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ [เสริม อุดมพรวิเศษ]

กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
[ฉัตรชัย ศิริรัตน์]

สาระส าคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ [รุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์]

28 เม.ย. – 9 พ.ค. 64

10-12 พ.ค. 2564

13-16 พ.ค. 2564

17-23 พ.ค. 2564

24-26 พ.ค. 2564

27 พ.ค. -3 ม.ิย. 64

4-8 ม ิ.ย. 2564

9-13 ม ิ.ย. 2564

14-18 ม ิ.ย. 2564

21-24 ม ิ.ย. 2564

25-30 ม ิ.ย. 2564

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน –30 มิถุนายน 2564

โดยผ่านช่องทาง                “FSCT Channel” หรือทางเว็บไซต์         www.fsct.com

เรื่อง วันที่เผยแพร่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลต่อการจัดอบรมและสัมมนา เพื่อให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของสหกรณ์สมาชิก
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุน�ยน 2564

KM เพ่ือการบริหารจัดการสหกรณออมทรพัย
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย

ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ´  : ½�ÒÂÇÒ§á¼¹áÅÐÇÔ¨ÑÂ  0 2496 1199 µ�Í 229, 306, 307 www.fsct.com
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ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุน�ยน 2564

	 100299	 ส�ธ�รณสุขอุตรดิตถ์	 1
	 100426	 ตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที่	41	 1
	 100529	 ร.15	พัน.	2	 1
	 100896	 มณฑลทห�รบกที่	14	 1
	 100965	 อุบลรักษ์	ธนบุรี	 1
	 100305	 โรงพย�บ�ลวชิระภูเก็ต	 3
	 100540	 สหภ�พแรงง�นนิคเคสย�มอลูมิเนียม	 3
	 100840	 สถ�บันวิจัยก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ช�ยฝั่ง	 3
	 100467	 ส�ธ�รณสุขร�ชบุรี	 4
	 100516	 พนักง�นฝ่�ยปกครองอำ�เภอกุมภว�ป	ี 4
	 100938	 ผู้ผลิตเครื่องปรับอ�ก�ศ	มิตซูบิชิ	(ประเทศไทย)	 4
	 100207	 ส�ธ�รณสุขเชียงใหม่	 5
	 100365	 โรงพย�บ�ลลำ�ป�ง	 5
	 100375	 พนักง�นโรงแรมเพรสิเด้นท์และท�วเวอร์	 5
	 100576	 ตำ�รวจหนองบัวลำ�ภ	ู 5
	 100656	 ฐ�นเศรษฐกิจ	 5
	 100755	 พนักง�นไอ	อ�ร์	พ	ีซี	 5
	 100798	 โรงพย�บ�ลศรีสังวรสุโขทัย	 5
	 101086	 ป.1	รอ.	 5
	 101087	 พนักง�นบริษัทอินโดร�ม�ปิโตรเคม	 5
	 100069	 ตำ�รวจภูธรสุรินทร	์ 6
	 100203	 ข้�ร�ชก�รกองบิน	4	 7
	 100279	 ศูนย์ชีววิทย�ท�งทะเลภูเก็ต	 7
	 100561	 โรงพย�บ�ลมุกด�ห�ร	 7
	 100733	 พนักง�นรถเมล์องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 7
	 100858	 พนักง�นเทรน	(ประเทศไทย)	 7
	 100878	 สย�มเคมีคอลอินดัสตรี้	 7
	 100931	 กระทรวงคมน�คม	 7
	 100314	 รพช.เพชรบูรณ์	 9
	 100247	 พนักง�น	ขสมก.	 10
	 100530	 กองบัญช�ก�รกองทัพอ�ก�ศ	 10
	 100569	 พนักง�นกระบี่รีสอร์ท	 10
	 100583	 เสม�ก�ฬสินธุ์	 10
	 100919	 สหภ�พแรงง�นอินโดร�ม�เคมีคอลส์	 10
	 100972	 กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์	 10

สมาชิกครบรอบวันก่อตั้ง 
ประจำ เดือน
มิถุนายน 2564

 เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบก่อตั้ง
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุน�ยน 2564

 เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบก่อตั้ง

	 100925	 กรมสรรพ�วุธทห�รบก	 12
	 100973	 กรมก�รขนส่งทห�รบก	 12
	 100347	 กระด�ษสหไทย	 13
	 100449	 สภ�ก�ช�ดไทย	 13
	 100239	 โรงพย�บ�ลนร�ธิว�ส	 14
	 100644	 เสม�หนองค�ย	 14
	 100696	 กำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�นโพธิ์ชัย	 15
	 100016	 ครูสุโขทัย	 16
	 100017	 ครูกำ�แพงเพชร	 16
	 100215	 พนักง�นไฟฟ�้เขต	2	พิษณุโลก	(2521)	 16
	 100621	 เคคัททัน	 16
	 101059	 กลุ่มบริษัทอ�ปิโก	 16
	 100387	 ผู้ปฏิบัติง�นองค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 17
	 101036	 เจนบรรเจิด	 17
	 100481	 ไทยดีคัล	 18
	 100547	 กรมก�รพัฒน�ชุมชน	 18
	 100617	 พนักง�นเอร�วัณและดุสิตสิ่งทอ	 18
	 100694	 ครูกรมส�มัญศึกษ�จังหวัดลำ�ป�ง	 18
	 100032	 ครูบุรีรัมย์	 19
	 100090	 ครูภูเก็ต	 19
	 100384	 กระทรวงอุตส�หกรรม	 20
	 100476	 โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�ยมร�ชสุพรรณบุรี	 20
	 100974	 มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง	 20
	 100378	 โรงเรียนก�รกำ�ลังสำ�รอง	 22
	 101005	 นวพล�สติก	 22
	 100721	 พนักง�นในเครือสหยูเนี่ยนเขตบ�งปู	 23
	 100827	 กรมบัญชีกล�ง	 23
	 100236	 รพช.ชัยภูมิ	 24
	 100924	 สหภ�พแรงง�นพ�น�โซนิค	 24
	 100065	 ตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ	 25
	 100490	 ข้�ร�ชก�รกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 25
	 100524	 โรงพย�บ�ลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�	 25
	 100164	 โรงพย�บ�ลเลิดสิน	 26
	 100500	 โรงพย�บ�ลแม่และเด็กเมืองพล	 26
	 101073	 ยูนิเวอร์แซล	โพลีแบค	 26
	 100077	 ครูสมุทรปร�ก�ร	 27
	 100596	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 27
	 100907	 คอบร้�	อินเตอร์เนชั่นแนล	 27
	 101040	 ข้�ร�ชก�รองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ	 27
	 100549	 ส�มัญศึกษ�นครสวรรค์	 28
	 100736	 กองก�รฝึก	กองเรือยุทธก�ร	 28
	 100880	 ดร.กร	ท่�นผู้หญิงนิรมล	สุริยสัตย์เพื่อพนักง�นกลุ่มไทยโตชิบ�	 28
	 101008	 ส�ธ�รณสุขนครปฐม	 28
	 100297	 ส�ธ�รณสุขหนองค�ย	 29
	 100762	 โรงพย�บ�ลพหลพลพยุหเสน�	 29
	 101046	 พนักง�นกลุ่มบริษัทแทค	 29
	 100586	 กรมก�รขนส่งท�งบก	 30
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	 เมือ่วนัที	่17	พฤษภ�คม	2564	นางสาวพจนา 
วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำ นักบริหารงาน ชสอ. 
ได้รับมอบหม�ยจ�ก	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	
ประธ�นกรรมก�ร		นำ�เจลล้�งมือแอลกอฮอลล	์				
และหน้�ก�กอน�มัย	 มอบให้กับ	พ.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ         
ลิ้มสุขนิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน        
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นนทบุรี  กอ.รมน.นนทบุรี		โดยมี		น�ยชัยวุฒิ								
มัณฑะน�นนท์	 	สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ร่วมมอบ	
เพือ่ใชป้ฏบิตังิ�นสร้�งโรงพย�บ�ลสน�มในก�รรกัษ�
ผู้ป่วยโรคโควิด-19	“โครงก�ร	ชสอ.	รวมใจ	สหกรณ์
ไทยสู้ภัยโควิด-19	ป	ี2564”	ณ	บริเวณชั้น	1	ศ�ล�
กล�งจังหวัดนนทบุรี

ชสอ. มอบเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้กับ 
กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี

CSR. สหกรณ์สมาชิก 
ร่วมบริจาค โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้โควดิ 19 ป ี2564

สอ.สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำ กัด

สอ.ครูลำ ปาง จำ กัด

สอ.โรงพยาบาลแพร่ จำ กัด

สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำ กัด

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำ กัด

สอ.ครูน่าน จำ กัด
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สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้�แบรนด์ FSCT

รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ�่ยธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122

สินค้�ธุรกิจเสริม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

สนใจกรุณ�ติดต่อ ฝ่�ยธุรกิจเสริม โทรศัพท์ 02 496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122
โทรส�ร 02 496 1200 www.fsct.com

บริการแบบพิมพ์และของที่ระลึกต่างๆ
จ�าหน่ายและรับพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ส�าหรับสหกรณ์ทุกประเภท

รับสั่งท�าของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ปฏิทิน สมุดไดอารี่

กระปุกออมสิน กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง ร่ม แก้วน�้า ปากกา ฯลฯ

หรือสินค้าอื่นตามความต้องการของท่าน

จ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ 

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องท�าลายเอกสาร ฯลฯ

รับท�ำเสื้อโปโล 

ของที่ระลึกต่ำงๆ

บริการแบบพิมพ์และ
ของที่ระลึกต่างๆ
จำ หน่ายและรับพิมพ์เอกสาร
แบบพิมพ์
สำ หรับสหกรณ์ทุกประเภท

รับสั่งทำ ของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด 
เสื้อแจ็คเก็ต ปฏิทิน สมุดไดอารี่ 
กระปุกออมสิน กระเป๋าเอกสาร 
กระเป๋าเดินทาง ร่ม แก้วน้ำ  ปากกา 
ฯลฯ หรือสินค้าอื่น
ตามความต้องการของท่าน

จำ หน่ายอุปกรณ์สำ นักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องนับ
และตรวจบัตรปลอมอัตโนมัติ 
เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก 
เครื่องทำ ลายเอกสาร ฯลฯ



ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เปิดทำ การ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ การ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

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

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บ�งกรวย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุนายน 2564


