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ชสอ.
แจ้งขอเลื่อน
การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ

ประจำ�ปี 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่
คำ� สัง่ จังหวัดนนทบุรที ี่ 1202/2564 (ข้อที่ 2) “ห้ามการดำ� เนินการ
หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล
ที่มีจำ�นวนมากกว่า 10 คน ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาด
ของโรค”
หากสถานการณ์ ค ลี่ ค ลายไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ชสอ. จะเร่ ง พิ จ ารณาจั ด ให้ มี
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี และจะแจ้งกำ�หนดการให้ทราบต่อไป
กรณีสหกรณ์ใดที่มีการเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ และยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทน
สหกรณ์ไปยัง ชสอ. ขอได้โปรดจัดดำ�เนินการด้วย เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลในการจัดเตรียม
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
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในรอบปีบัญชี 2563 ( 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)  ชสอ.          
มีจำ�นวนสมาชิก 1,099 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 141,217 ล้านบาท และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้
เกิดกำ�ไรสุทธิ 2,029 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.45 % และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00%
นับว่าเป็นปีที่มีผลการดำ�เนินงานที่ดีมาก    ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านความมั่นคงทางการเงิน              
โดย บริษทั ทริสเรตติง้ จำ�กัด ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. คงเดิมทีร่ ะดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต
“คงที่”  แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินภายใต้การบริหารงานตามนโยบายโดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รอบใหม่ เดือน
เมษายน 2564 มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 2,000 คนติดต่อกัน ชสอ. จึงได้จัด
“โครงการ ชสอ. รวมใจสหกรณ์ ไทย สู้ภัยโควิด 19 ปี 2564” โดยได้บริจาคเงินสมทบทุน ให้กับโรงพยาบาล
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำ�ไปใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม          
งบประมาณทั้งสิ้น 2,325,000 บาท ในนามของ ชสอ. ขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละของบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกท่านและขอเป็นกำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย ให้คนไทยพ้นวิกฤติโควิด19 ไปด้วยกัน พวกเราทุกคนรับรู้ด้วยใจว่า ท่านคือวีรบุรุษของพวกเราทุกคนในวันนี้ และขอให้ทุกท่านมั่นใจ     
ด้วยว่า พวกเราทุกคนจะร่วมกันปฏิบตั หิ น้าที่ อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ เพือ่ ร่วมกันผ่านช่วงเวลานีไ้ ปด้วยกันครับ
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 5 อัตราดอกเบีย้
2.85 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการ
พิเศษ 6  อัตราดอกเบี้ย 3.20 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สมาชิก      
ที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226,
และ 227 ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ครับ
				
		
									พลตำ�รวจโท           
      

   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
     ประธานกรรมการ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันสหกรณ์นักเรียน
“7 มิถุนายน”
สหกรณ์นักเรียนเกิดจากแนวพระราชดำ�ริในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2534
โดยมี รั บ สั่ ง กั บ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ นขณะนั้ น                      
(นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ให้จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์
และดำ�เนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มที่โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดน ซึง่ เป็นโรงเรียนทีอ่ ยูภ่ ายใต้โครงการ     
ตามแผนพั ฒนาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตาม      
พระราชดำ�ริ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชนใน
พืน้ ทีท่ รุ กันดารทัว่ ประเทศ ทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รบั โอกาสและเรียนรูฝ้ กึ ฝน
พัฒนาตนเอง  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
ทั้ ง ครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง และชาวบ้ า นในชุ ม ชน                  
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ซึ่งการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ให้
แก่เยาวชน จะช่วยให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละมีทกั ษะในการทำ�งาน
ร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำ�และแก้ไข
ปัญหา และทรงพระราชทานบทความลงพิมพ์ในหนังสือ   
40 ปี โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 ความว่า 
“… เรื่องสหกรณ์โรงเรียนก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายาม
จัดให้มีขึ้นทุกแห่ง..”  และทรงมีพระราชดำ�รัส  ณ  ศาลา         
ดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ความว่า “…ก็ตั้งใจ
จะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับ
ระบบการทำ � งานร่ ว มกั น ตามแบบสหกรณ์   ฝึ ก ตั ้ ง แต่
เป็นเด็กเล็กๆ ได้ชนิ ไป ต่อมาก็ถา้ เป็นชาวบ้าน เป็นราษฎร
เต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้…”
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โครงการ

“ชสอ. รวมใจ
สหกรณ์ ไทยสูภ
้ ยั โควิด-19
ปี 2564”

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อ มด้ว ย ว่าที่      
ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปญ
ั ญา นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธาน
กรรมการ ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ
นายวิ ท ยา  ประเทศ กรรมการดำ � เนิ น การ และดร.สมนึ ก              
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบเงินสมทบทุน จำ�นวนเงินรวม
700,000 บาท ให้กับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
และโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุร  ี จำ�นวน  11  แห่ง  ได้แก่      
โรงพยาบาลไทรน้ อ ย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาล
ปากเกร็ด โรงพยาบาลบางกรวย 1 โรงพยาบาลบางกรวย 2
โรงพยาบาลบางบั ว ทอง 1  โรงพยาบาลบางบั ว ทอง 2                
โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า สถาบันทรวงอก สถาบันบำ�ราศนราดูร
โรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยา โดยมี นพ.รุ่งฤทัย
มวลประสิ ท ธิ์ พ ร นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด นนทบุ รี
เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย คุณรังสรรค์ ถามูลแสน ผู้แทน
จากสถาบันบำ�ราศนราดูร นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ชสอ. ยั ง ได้ บ ริ จ าคสมทบทุ น ให้ กั บ                 
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในกรุ ง เทพมหานคร
จำ�นวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
ตำ�รวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาล                         
สนามธรรมศาสตร์   โรงพยาบาลราชวิ ถ ี   โรงพยาบาล                    
วชิรพยาบาล มูลนิธริ ามาธิบดี มูลนิธโิ รงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช            
โรงพยาบาลสนามจุ ฬ าฯ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย      
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลราชวิถี ICU
สนาม และสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ฯ รวมเป็นจำ�นวน
เงิน 800,000 บาท
ทั้งนี้ ชสอ. ได้จัดทำ�หมวกสัญลักษณ์ โครงการ “ชสอ.
รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564” จำ�นวน 16,500
ใบ มอบให้กับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานราชการ
ในจังหวัดนนทบุรี และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ เพื่อเป็น
กำ�ลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,325,000
บาท
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ความคืบหน้าการดำ�เนินการ
เรื่อง การฟื้นฟูกิจการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ต า ม ที่ ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) และคณะกรรมการ
ติ ด ตามการแก้ ไ ขปั ญ หาหุ้ น กู้ บ ริ ษั ท การบิ น ไทย
จำ�กัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนของสหกรณ์สมาชิก
ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) และได้รับความร่วมมือที่ดีจากสหกรณ์
สมาชิกในทุก ๆ ด้าน เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ซึง่ ความร่วมมือดังกล่าวได้ปรากฎผลอย่างชัดแจ้งใน
การประชุมเจ้าหนี  ้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เพือ่ พิจารณาแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) ที่ประชุมได้มีมติโหวตยอมรับแผน
ฟืน้ ฟูกจิ การการบินไทย และแผนทีเ่ จ้าหนีเ้ สนอแก้ไข
3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 4 ผู้ทำ�แผน (การบินไทย),
ฉบับที่ 13 ธนาคารกรุงเทพ, และฉบับที่ 15 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดย
ยอมรับรวมทั้งหมด 28 กลุ่ม จากเจ้าหนี้ทั้งหมด
36 กลุ่ม จำ�นวนหนี้รวมทั้งสิ้น 1.16 แสนล้านบาท
คิดเป็น 91.56% เป็นจำ�นวนหนีท้ ไี่ ม่นอ้ ยกว่า 50%
ของหนี้ ได้ออกเสียงลงคะแนน จึงเป็นประชุมเจ้าหนี้
มีมติยอมรับแผนและแผนที่แก้ไข
ทั้งนี้ สำ�หรับแผนฉบับที่ 4 เป็นคำ�ร้องยื่น
ขอแก้ ไ ขแผนฟื้ น ฟู ข องการบิ น ไทย หรื อ ในฐานะ
“ลูกหนี้” ซึ่งระบุถึงเหตุผลการขอแก้ไขว่า  หลังจาก
ผู้ ทำ � แผนได้ ห ารื อ กั บ เจ้ า หนี้ ส ถาบั น การเงิ น หลั ก            
ทัง้ เจ้าหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูและเจ้าหนีท้ มี่ โี อกาสให้การ
สนับสนุนทางการเงิน เห็นพ้องต้องกันว่า  เงื่อนไข
สำ�คัญที่จะทำ�ให้เจ้าหนี้มีความเชื่อมั่นในแผนฟื้นฟู
จนเพียงพอที่เจ้าหนี้จะให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟู
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ตลอดจนเม็ดเงินได้คือ การที่การบินไทยจะยังคงได้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รบั สิทธิประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ด้อยกว่าก่อนเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น ผู้ทำ�แผนจึงได้ขอ
แก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำ�ระหนี้
ลำ�ดับการจัดสรรกระแสเงินสด การจัดหาประโยชน์
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของลู ก หนี้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืม
เงินใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนฉบับที่ 13 ธนาคารกรุงเทพ (เจ้าหนี้
รายที่ 6414) ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วน         
“ผูบ้ ริหารแผน” โดยได้เสนอรายชือ่ ผูบ้ ริหารแผนเพิม่
2 ราย คือ นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพลังงาน  และนายไกรสร บารมีอวยชัย         
ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ผู้ จั ด การประนอมหนี้ แ ละ
กฎหมาย ธนาคารกรุ ง เทพ และเป็ น อดี ต อธิ บ ดี      
กรมบังคับคดี เข้าเป็นผู้บริหารแผน
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และฉบั บ ที่ 15 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (ชสอ.) ได้ยื่นคำ�ร้องเสนอแก้ไขแผน
ใหม่ ลงฉบับวันที่ 14 พ.ค. 64 ขอแก้ไขแผนใน 5
ประเด็น ได้แก่
1. การแปลงหนี้เป็นทุน การให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิ
แปลงหนีเ้ ป็นทุนได้ หลังปีที่ 7 หุน้ ละ 2.5452 บาท
ครอบคลุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ ตั้งแต่กลุ่ม 18-31 ขณะที่   
เจ้าหนีก้ ลุม่ 4-6 จะสามารถใช้สทิ ธิแปลงหนีเ้ ป็นทุน
ได้ เพราะมีหนี้คงเหลือหลังปีที่ 7
2. ปรับโครงสร้างทุน ลดทุน เพิ่มทุน มีทาง
เลือกในการแปลงหนี้เป็นทุน
3. จั ด การหาประโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ตามการ
เรียกร้องลูกหนี้ ครอบคลุมและมีความเหมาะสม
4. แต่งตั้งผู้ทำ�แผน โดยได้เสนอผู้ทำ�แผน       
3 ราย คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย    
ฐีระเวช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
5. ให้อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหนี้
ขอให้ผบู้ ริหารแผนชีแ้ จงการดำ�เนินการ ความคืบหน้า 
การขายทรัพย์สินในแผน เป็นต้น

ความไว้วางใจลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ
ได้แก่
(1)  พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผูร้ บั
มอบอำ�นาจของ ชสอ.      
(2) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ผู้รับมอบ
อำ�นาจของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต           
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
(3) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี    
ผู้ รั บ ม อ บ อำ � น า จ ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�กัด เข้าเป็นกรรมการ
เจ้าหนี้เพื่อทำ�หน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ตามแผนของผู้บริหารแผน
คณะกรร มการติ ด ตามฯ และ ชสอ.                 
ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่
มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการติดตามฯ
และชสอ. ตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ
และ ชสอ. ขอเรียนสหกรณ์สมาชิกว่า คณะกรรมการ
ติดตามฯ และ ชสอ. ให้สัญญาว่าจะทำ�หน้าที่อัน
ทรงเกี ย รติ นี้ อย่ า งเต็ ม ความสามารถ และเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์สมาชิกทุกท่านต่อไป
ทัง้ นีม้ คี วามคืบหน้า ชสอ. จะได้รายงานในจดหมาย
ข่าวฉบับต่อไป
รายงานโดยทีมข่าว ชสอ.

โดยได้ ร่ ว มกั น ลงมติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขแผนที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต ่อสหกรณ์สมาชิกทุกราย  นอกจากนี      ้
ยังได้ร่วมกันลงมติเห็นชอบด้วยกับแผนและแผนที่
ขอแก้ไข โดยสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 ถึง
กลุ่มที่ 31 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยจำ�นวนหนี้ที่สูง
กว่าร้อยละ 90 ในทุก ๆ กลุ่ม อันเป็นที่มาที่สำ�คัญ
ที่ ทำ � ให้ ม ติ ที่ ป ระชุ ม เจ้ า หนี้ “ยอมรั บ ” แผนและ     
แผนที ่ขอแก้ไข นอกจากนี้ ทุกท่านยังร่วมกันให้     
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งานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี
ACCU

เมื่ อวั น ที่ 28 เมษายน 2564 ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้ จั ด การใหญ่ ชสอ. และรองผู้ จั ด การใหญ่ เข้ า ร่ ว มงาน        
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคม       
สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU)
เนื่องจาก ชสอ. เป็นสมาชิกสามัญของ ACCU และมีผู้เข้า     
ร่วมงานประมาณ 160 คน จาก 23 ประเทศ

ACCU ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2514 จนถึง
ปัจจุบนั ได้ให้บริการแก่สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นมากกว่า 21,947
แห่ง สมาชิก 38.1 ล้านคนใน 26 ประเทศทั่วภูมิภาคและยัง
ร่วมมือกับ 34 องค์การในการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนในเอเชียอีกด้วย สมาชิกของ ACCU จะเป็นกลุ่มของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน
ระดับประเทศ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ยึด
หลักการปฏิบัติงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากล และมีสมาชิก
อย่างน้อย 20,000 คน หรือคิดเป็น 1% ของจำ�นวนประชากร
ในประเทศที่หน่วยงานดังกล่าวดำ�เนินงานอยู่
วิสัยทัศน์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยั่งยืนในเอเชีย
พันธกิจ ACCU ร่วมมือกับสมาชิกในการสร้างความ
เข้มแข็งและสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แก่ประชาชน
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ค่านิยม		
1. พลวัต (Dynamism) : การเป็นองค์กรระดับภูมิภาค
ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ทรัพยากรมนุษย์โดยการระดมบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อ
ให้บริการสมาชิกตามเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม
2. นวัตกรรม (Innovation) :  การเป็นองค์กรชั้นนำ�
สำ�หรับนวัตกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นในเอเชีย โดยการคิดค้น
จัดทำ�นวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ซ้ำ�กับสมาชิก เพื่อช่วยให้สมาชิก
บรรลุเป้าหมายของตน
3. การเรียนรู้ (Learning) : การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูแ้ ก่สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นในเอเชีย โดยการเป็นศูนย์กลาง   
แหล่งทรัพยากรหรือผู้ช่วยด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่สหกรณ์
เครดิ ต ยู เ นี่ ย น เครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การ ระบบต่ า งๆ           
คำ�แนะนำ�ต่างๆ และเทคโนโลยี
4. คุ ณ ภาพ (Quality) : การให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
สูงสุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเน้นด้านการตอบสนอง ความถูกต้อง      
ความซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะพยายามพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ
5. ความสามัคคี (Solidarity) : การสร้างความสามัคคี
ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียผ่านกลไกนโยบาย
และโครงการต่างๆ
ประวัติและการดำ�เนินงาน
2514-2523 การสร้ า งแรงจู ง ใจ: การดำ � เนิ น งาน       
เพื่อกำ�หนดแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2524-2535 การพัฒนาด้านความเป็น ผู้นำ�: ความ     
เสียสละ ความพยายาม และความร่วมมือ
2536-2549 ความเป็ น มื อ อาชี พ : คณะผู้ ชำ � นาญ
การและการวางรากฐานการพั ฒนาสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น          
ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า  Credit Union Business Solution
จำ�นวน 30 หัวข้อ
2557 เป็นต้นไป การบูรณาการเครือข่ายสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน: การแบ่งปันและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การกำ�หนด
มาตรฐานของการดำ�เนินงาน ความสามัคคีเชิงพันธสัญญา    
การกำ�กับดูแลและวินัยในตนเอง
ทั้งนี้ ชสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์แพร่ระบาด
COVID-19 จะกลับเป็นปกติในเร็ววัน เพื่อที่จะได้พบปะและ
เฉลิมฉลองงานครบรอบของ ACCU ด้วยกันในปีต่อๆ ไป
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โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์
ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ชสอ. เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ
แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับ Maharashtra State
Federation Cooperative Credit Societies Limited                
(MAFCOCS) และ Samata Cooperative Credit Society
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100
คน จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และไทย เป็นต้น
Samata Coop ใช้โอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองการครบรอบ
35 ปี และนำ�เสนอประวัติองค์กร การดำ�เนินงาน ปัญหาและ
ความท้าทาย รวมถึงการตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจาก
COVID-19 ในประเทศอีกด้วย

Samata Coop ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของ MAFCOCS            
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 ด้วยสมาชิก 520 คนและสินทรัพย์       
รวมทั้งสิ้น 111,438 บาท (2.46 แลกห์) ปัจจุบันนี้ให้บริการ
สมาชิกทั้งสิ้น 56,758 คน เงินฝาก 2,718 ล้านบาท (6,000
ล้านรูปี) เงินกู้ 2,061 ล้านบาท (4,550 ล้านรูปี) สินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 4,775 ล้านบาท (10,540 ล้านรูปี) นอกจากนี้
Samata Coop ยังมีบริการอื่นๆให้กับสมาชิกอีกด้วย ได้แก่
การทำ�ธุร กรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ บัตรเดบิต
ATM ระบบ QR Code การตรวจสอบบัญชีผา่ นระบบออนไลน์            
การให้บริการแก่ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่บ ้านพักและแหล่งที ่อยู ่อาศัย                
ร้านค้าสหกรณ์และตลาดออนไลน์ และโครงการอบรม สัมมนา
ออนไลน์ เป็นต้น Samata Coop ยังตระหนักถึงการรักษา     
สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษในการดำ�เนินงานและ
การทำ�ธุรกรรมต่างๆ
เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างรุนแรงใน
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  Samata Coop  ยังใช้เวลา 3
เดือนในการบริจาคอาหารและของใช้จำ�เป็นแก่ผู้ว่างงานและ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย
(1 รูปี = 0.4530 บาท)
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุนายน 2564

ชสอ. ขอเชิญชมเทปบันทึกการบรรยายด้านการเงิน กฎหมาย
และการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยผ่านช่องทาง

“FSCT Channel” หรือทางเว็บไซต์

www.fsct.com

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน –30 มิถุนายน 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลต่อการจัดอบรมและสัมมนา เพื่อให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของสหกรณ์สมาชิก

เรื่อง

วันที่เผยแพร่

การบริหารสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
[ชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์]

28 เม.ย. – 9 พ.ค. 64

การควบคุมภายใน [อนันต์ ชาตรูประชีวิน]

10-12 พ.ค. 2564

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ [ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์]

13-16 พ.ค. 2564

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินเชื่อ [รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น]

17-23 พ.ค. 2564

ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์และระบบเศรษฐกิจไทย [ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา]

24-26 พ.ค. 2564

หลักการของ Basel และการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Basel
[ศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์]

บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการ ดาเนินการและผู้จัดการ
[ชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์]

เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
[สุรจิตต์ แก้วชิงดวง]

ความรู้ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ [เสริม อุดมพรวิเศษ]
กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
[ฉัตรชัย ศิริรัตน์]

สาระสาคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ [รุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์]
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27 พ.ค. -3 มิ.ย. 64

4-8 มิ.ย. 2564

9-13 มิ.ย. 2564

14-18 มิ.ย. 2564
21-24 มิ.ย. 2564
25-30 มิ.ย. 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุนายน 2564

KM เพื่อการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย

ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË§»ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ´ : ½ÒÂÇÒ§á¼¹áÅÐÇÔ¨ÑÂ  0 2496 1199 µÍ 229, 306, 307 www.fsct.com
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ปีที่ 33 ฉบับที่ 406 เดือนมิถุนายน 2564

สมาชิกครบรอบวันก่อตั้ง
ประจำ�เดือน

มิถุนายน 2564
เลขที่สมาชิก

12

100299
100426
100529
100896
100965
100305
100540
100840
100467
100516
100938
100207
100365
100375
100576
100656
100755
100798
101086
101087
100069
100203
100279
100561
100733
100858
100878
100931
100314
100247
100530
100569
100583
100919
100972

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
สาธารณสุขอุตรดิตถ์
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 41
ร.15 พัน. 2
มณฑลทหารบกที่ 14
อุบลรักษ์ ธนบุรี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ชายฝั่ง
สาธารณสุขราชบุรี
พนักงานฝ่ายปกครองอำ�เภอกุมภวาปี
ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย)
สาธารณสุขเชียงใหม่
โรงพยาบาลลำ�ปาง
พนักงานโรงแรมเพรสิเด้นท์และทาวเวอร์
ตำ�รวจหนองบัวลำ�ภู
ฐานเศรษฐกิจ
พนักงานไอ อาร์ พี ซี
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ป.1 รอ.
พนักงานบริษัทอินโดรามาปิโตรเคม
ตำ�รวจภูธรสุรินทร์
ข้าราชการกองบิน 4
ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต
โรงพยาบาลมุกดาหาร
พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พนักงานเทรน (ประเทศไทย)
สยามเคมีคอลอินดัสตรี้
กระทรวงคมนาคม
รพช.เพชรบูรณ์
พนักงาน ขสมก.
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
พนักงานกระบี่รีสอร์ท
เสมากาฬสินธุ์
สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์
กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์

วันครบรอบก่อตั้ง
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
9
10
10
10
10
10
10
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เลขที่สมาชิก
100925
100973
100347
100449
100239
100644
100696
100016
100017
100215
100621
101059
100387
101036
100481
100547
100617
100694
100032
100090
100384
100476
100974
100378
101005
100721
100827
100236
100924
100065
100490
100524
100164
100500
101073
100077
100596
100907
101040
100549
100736
100880
101008
100297
100762
101046
100586

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก
กระดาษสหไทย
สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลนราธิวาส
เสมาหนองคาย
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย
ครูสุโขทัย
ครูกำ�แพงเพชร
พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521)
เคคัททัน
กลุ่มบริษัทอาปิโก
ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เจนบรรเจิด
ไทยดีคัล
กรมการพัฒนาชุมชน
พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ
ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำ�ปาง
ครูบุรีรัมย์
ครูภูเก็ต
กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
โรงเรียนการกำ�ลังสำ�รอง
นวพลาสติก
พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู
กรมบัญชีกลาง
รพช.ชัยภูมิ
สหภาพแรงงานพานาโซนิค
ตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล
ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค
ครูสมุทรปราการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล
ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ
สามัญศึกษานครสวรรค์
กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา
สาธารณสุขนครปฐม
สาธารณสุขหนองคาย
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
พนักงานกลุ่มบริษัทแทค
กรมการขนส่งทางบก

วันครบรอบก่อตั้ง
12
12
13
13
14
14
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
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ชสอ. มอบเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้กับ

กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี

เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวพจนา
วาสิกรัตน์ รองผูจ้ ดั การใหญ่สำ�นักบริหารงาน ชสอ.
ได้รบั มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ  นำ � เจลล้ า งมื อ แอลกอฮอลล์     
และหน้ า กากอนามั ย มอบให้ กั บ พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์
ลิ้ ม สุ ข นิ รั น ดร์ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานกิ จ การมวลชน
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นนทบุ ร ี กอ.รมน.นนทบุ ร ี    โดยมี    นายชั ย วุ ฒ ิ        
มัณฑะนานนท์   สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบ
เพือ่ ใช้ปฏิบตั งิ านสร้างโรงพยาบาลสนามในการรักษา
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์
ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564” ณ บริเวณชั้น 1 ศาลา
กลางจังหวัดนนทบุรี

CSR. สหกรณ์สมาชิก

ร่วมบริจาค โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ ไทยสู้โควิด 19 ปี 2564

สอ.สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำ�กัด

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำ�กัด สอ.โรงพยาบาลแพร่ จำ�กัด

สอ.ครูลำ�ปาง จำ�กัด

สอ.ครูนา่ น จำ�กัด
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สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำ�กัด

สินค้าธุรกิจเสริม

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

บริการแบบพิมพ์และ
ของที่ระลึกต่างๆ
จำ�หน่ายและรับพิมพ์เอกสาร
แบบพิมพ์
สำ�หรับสหกรณ์ทุกประเภท

รับท�ำเสื้อโป่ำโลงๆ
ของที่ระลึกต

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

บริการแบบพิมพ์และของที่ระลึกต่างๆ

ส�าหรับสหกรณ์ทุกประเภท
สัจ�รับาหน่สั่ง่งท�าซืยและรั
้อสิบพินมพ์ค้เอกสารแบบพิ
าได้ทมี่ พ์www.fsctshop.lnwshop.com,
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
าของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ปฏิทิน สมุดไดอารี่

รักระปุ
บสัก่งออมสิ
ทำ�สินนกระเป๋
ค้าของที
่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง ร่ม แก้วน�้า ปากกา ฯลฯ
สนใจติ
อได้ที่ ฝ่องการของท่
ายธุรกิาจนเสริม 0 2496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122
หรือสินค้าดอืต่
่นตามความต้
จ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องท�าลายเอกสาร ฯลฯ

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

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 406 เดือนมิถุนายน 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

