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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ตามที่ ชสอ. กำ�หนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 ของ ชสอ. ในวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค         
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้แจ้งเลื่อนการประชุมออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด           
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19   ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น   เพื่อลดความเสี่ยงของ     
ผู้เข้าร่วมประชุมและดำ�เนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบ
กับนายทะเบียนสหกรณ์ได้ก�ำ หนดให้สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
คณะกรรมการดำ�เนินการของ ชสอ. พิจารณาแล้ว จึงมีมติปรับเปลีย่ นวิธกี ารประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
เป็นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์  ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 น. และขอความร่วมมือ       
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ชสอ. ได้กำ�หนด
วันซักซ้อมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
ชสอ. ได้ เ ชิ ญ ชวนสหกรณ์ เ ข้ า ร่ ว ม “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ ไ ทยสู้ ภั ย โควิ ด -19 ปี 2564                  
ในการสร้างขวัญละกำ�ลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่สำ�นักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิก                
เป็นอย่างดี   โดยมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 100 สหกรณ์ ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์      
ออมทรัพย์ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ครับ
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  สมาชิกที่มี                  
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ 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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ศาลล้มละลายอนุมัติแผนฟื้นฟู ‘การบินไทย’

5 ผู้บริหารแผนพร้อมลุย

ศาลล้มละลายเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
“ชาญศิลป์” เผย 5 ผู้บริหารแผนพร้อมลุยฟื้นฟูกิจการ
ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผน
ฟื้ น ฟู บ ริ ษั ท การบิ น ไทย จำ � กั ด (มหาชน) เมื่ อ
วันที่ 15 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. หลังจากการ
พิจารณาของศาลเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 ได้มี
เจ้ า หนี้ 2 ราย ยื่ น คั ด ค้ า น ทำ � ให้ ศ าลมี คำ � สั่ ง ให้
การบินไทยชีแ้ จงข้อมูลเพิม่ เติม โดยหนึง่ ในเจ้าหนี้
ทีย่ นื่ คัดค้านครัง้ นีเ้ ป็นพนักงานการบินไทยทีเ่ ป็น
เจ้าหนี้ 548,390 บาท
รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่า ศาลล้มละลาย
กลางเห็นชอบแผนฟืน้ ฟูกจิ การของการบินไทย ซึง่ หลังจาก
นี้การบินไทยสามารถดำ�เนินการตามแผนฟื้นฟูได้เลย และ
เห็นชอบรายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
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สำ�หรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการจากการบินไทยและเจ้าหนีม้ ี 5 คน ประกอบด้วย
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ การบินไทยเสนอ
2. นายพรชัย ฐีระเวช การบินไทยเสนอ
3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ธนาคารกรุงเทพเสนอ
4. นายไกรสร บารมีอวยชัย ธนาคารกรุงเทพ
เสนอ
5. นายชาญศิ ล ป์ ตรี นุ ช กร ชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ
นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร การบินไทย กล่าวว่า ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และ
ขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทย
พร้อมที่จะกลับมาดำ�เนินธุรกิจและให้บริการ โดยมีแผนธุรกิจ
ที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง และเชื่อว่าการบินไทยจะ
สามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและ
สร้างกำ�ไรในระยะยาว
รายงานข่าวจากการบินไทยระบุว่า เมื่อศาลเห็นชอบ
แผนฟื้นฟูกิจการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับสินเชื่อ
ใหม่เพือ่ ให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณ แผนกำ�ลังคน     
แผนค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน  รวมทั้งติดตามการทำ�งานของผู้บริหาร
แผนฟื้นฟู และมีอำ�นาจลงมติถอดถอนผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการได้

สำ�หรับคณะกรรมการสินเชื่อจะมี 5 คน โดยกรรมการ
2 คน มาจากผู้แทนรัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือค้ำ�ประกัน     
สินเชื่อใหม่ ในขณะที่กรรมการอีก 2 คน มาจากผู้แทนเจ้าหนี้
ทีใ่ ห้สนิ เชือ่ ใหม่ และกรรมการอีก 1 คน จากภาครัฐทีส่ นับสนุน
สินเชื่อใหม่หรือเข้าค้ำ�ประกัน และเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่เสนอมา
คณะกรรมการติดตามฯ และ ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณ์
สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจให้กับคณะ
กรรมการติดตามฯ และชสอ. ตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ติดตามฯ และ ชสอ. ขอเรียนสหกรณ์สมาชิกว่า คณะกรรมการ
ติดตามฯ และ ชสอ. ให้สัญญาว่าจะทำ�หน้าที่อันทรงเกียรตินี้
อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์
สมาชิกทุกท่านต่อไป ทั้งนี้มีความคืบหน้า ชสอ. จะได้รายงาน
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป
รายงานโดยทีมข่าว ชสอ.
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การสัมมนาออนไลน์

“การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในยุคโควิด-19”
เมื่อวันที  ่ 10  มิถุนายน  2564  พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.   เป็นประธานเปิด
การสัมมนาออนไลน์ และเป็นวิทยากร ร่วมกับ นายปรเมศวร์
อิ น ทรชุ ม นุ ม ประธานกรรมการ สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัด
นนทบุรี   บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19” ผ่าน Zoom Meetings เพื่อเป็น
แนวทางให้บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อการก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั และยุค New Normal และนำ�ไปปรับใช้
ในการบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ ได้แลก
เปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าสัมมนากับ
วิทยากร โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผา่ น Zoom Meeting
จำ�นวน 94 คน 94 สหกรณ์ ณ ห้องประชุม 603 สำ�นักงาน
ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน
2564 ชสอ. รั บ สมั ค ร
เลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการ
กรรมการดำ � เนิ น การ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ วันแรก
โดย พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์
สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธาน
กรรมการ กล่ า วต้ อ นรั บ        
ผู้สมัคร ณ สำ�นักงาน ชสอ.
ในการนี้เนื่องจากการ
รั บ สมั ค รดั ง กล่ า วเป็ นวาระ
สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของ ชสอ. ดังนั้นหาก
สามารถจั ด ประชุ ม ใหญ่ ไ ด้ เ มื่ อ ใดจะได้ ดำ � เนิ น การได้ ทั น ที         
จึงต้องเตรียมการรับสมัครไว้ลว่ งหน้าก่อน โดย ชสอ. ได้ก�ำ หนด
ขัน้ ตอนการรับสมัครให้สอดคล้องกับคำ�สัง่ ของทางราชการและ
คำ�นึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ กีย่ วข้อง พร้อมกำ�หนดมาตรการ
ป้องกันโรคให้รัดกุมเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยกำ�หนดให้เฉพาะผู้สมัครเท่านั้นที่จะเข้ามาภายในพื้นที่          
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ประมวลภาพกิจกรรมการ

มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2563
โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพฯ

โรงเรียนคลองลาดกระบัง
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด

โรงเรียนบ้านหนอกซาก
(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนบ้านหนองเต่า จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนวัดเกาะกา จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดดอนจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฎร์วทิ ยาคาร) โรงเรียนวัดชนะสงสาร
จังหวัดจันทบุรี
(อนันตชัยประชานุกูล) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านเกาะนาคา จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดสตูล

โรงเรียนควนแดง จังหวัดกระบี่

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านยะหา จังหวัดยะลา

โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ
จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนบ้านตำ�ปูง จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ

งานสัมมนาเรื่อง

บริการทางการเงินในรูปแบบดิจทิ ลั
แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ชสอ. เข้าร่วมงาน
สัมมนาเรื่องบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลแก่สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นในเอเชียแบบออนไลน์ จัดโดย World Council of
Credit Unions (WOCCU) ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย  (Association  of  Asian     
Confederation of Credit Unions : ACCU) และ National
Credit Union Federation of Korea (NACUFOK) โดย
เป็นการเรียนรู้และนำ�เสนอเรื่องราวการดำ�เนินงานการให้
บริการทางการเงินแก่สมาชิกด้วยระบบดิจิทัล และยังเป็นการ
ให้คำ�แนะนำ�แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่กำ�ลังมองหารูปแบบ
การดำ�เนินงานระบบดิจิทัลของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการ           
นำ�เสนอจาก 3 องค์กร ได้แก่ NACUFOK ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี Sicredi ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และ                
National Confederation of Cooperatives (NATCCO)
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Sicredi เป็นแม่ข่ายของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน     
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลครอบคลุม 216 เมือง
ของประเทศ เป็นเวลามากกว่า 118 ปีแล้วที่ให้บริการและ
พัฒนาเขตภูมิภาคที่ตนเองดำ�เนินงานอยู่ มีสหกรณ์สมาชิก
108 แห่ง สมาชิก 4.9 ล้านคน สถานีบริการ 2,000 แห่ง และ
พนักงาน 30,100 คน และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 155,000
ล้านเรอัลบราซิล (959,450 ล้านบาท) เงินฝาก 104,600
ล้านเรอัลบราซิล (647,474 ล้านบาท) พอร์ตสินเชือ่ 97,200
ล้านเรอัลบราซิล (601,668 ล้านบาท) ทุนเรือนหุ้นสุทธิ
8

20,400 ล้านเรอัลบราซิล (126,276 ล้านบาท) ซึ่งในปี พ.ศ.
2563 Sicredi มีอตั ราการเติบโตของสินทรัพย์ 40% และอัตรา
การเติบโตด้านสินเชื่อ 35% เปิดสาขาใหม่ 150 แห่ง เพิ่ม    
ช่องทางการใช้ระบบดิจทิ ลั อีกมากกว่า 30 % โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระบบโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมากกว่า 48% และยังได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดทำ�โครงการต่างๆ
นอกจากนีย้ งั มีศนู ย์บริหารงาน (Sicredi Administrative
Center: CAS) ที่รับบทบาทหลักในการให้ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่น�ำ ไปใช้กับทั้งระบบซึ่งมีต้นทุนต่ำ�และมีประสิทธิภาพ
มาก ระบบการทำ�งานพื้นฐานของธนาคารรูปแบบใหม่และ   
การปรับเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลอื่นๆเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นที่นี่
ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการด้านเทคนิคโดยสำ�นักงาน
ระดับภาคและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในทางปฏิบัติ  CAS     

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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รับผิดชอบในการกระจายเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบซึ่งช่วย
ประหยัดและลดต้นทุน ส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่สมาชิก
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้ง 108 แห่ง
Sicredi เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด
การเข้าถึงกันมากขึ้นในหมู่สมาชิกและยังเป็นปัจจัยแวดล้อมที่
จะทำ�ให้เข้าใจและให้บริการสมาชิกได้ดีขึ้น รวมถึงการมีความ
สามารถในการปรับตัวและนำ�เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการดำ�เนินงาน และพยายามที่
จะทำ�ให้มีความใกล้ชิดและความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นกับสมาชิก
เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ Sicredi เริ่มต้นการดำ�เนินงาน
และธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลเมื่อปีพ.ศ. 2560 ซึ่ง
มีหลักสำ�คัญ 3 ข้อ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำ�งาน และทางออกสำ�หรับธุรกิจผ่านระบบดิจทิ ลั
ปัจจุบันสมาชิกสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ดังนี้

- ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking)

สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เช่น การตรวจสอบบัญชีตนเอง สินเชือ่ การลงทุน การชำ�ระเงิน
ฯลฯ ซึง่ มีสมาชิกใช้บริการ 3.5 ล้านคนและการทำ�ธุรกรรมผ่าน
ระบบ 250,000 ล้านครั้ง
- Sicredi App สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ
ผ่านแอปพลิเคชั่น ดังนี้ การตรวจสอบบัญชีตนเอง สินเชื่อ     
การลงทุน การชำ�ระเงิน ฯลฯ ซึง่ มีสมาชิกใช้บริการ 3.8 ล้านคน
และการทำ�ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน่ มากกว่า 150,000 ล้านครัง้
- Whatsapp เป็นแอปพลิเคชั่นบริการลูกค้าที่จัดทำ� 
ให้แก่สมาชิกผ่านระบบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ ปี พ.ศ.
2563 มีสมาชิกใช้บริการ 120,000 คน จำ�นวน 2 ล้านครั้ง

ในปีพ.ศ. 2563 Sicredi ก้าวสู่นวัตกรรมทางการเงินที่
กว้างไกลขึน้ ซึ่งได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และสนับสนุน
นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้สร้างขบวนการ
ความร่วมมือกันเพือ่ เศรษฐกิจท้องถิน่ ประกอบไปด้วย การนำ�
เสนอเคล็ดลับต่างๆและหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานกว่า
100 แห่งทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว และ    
ยั ง ขยายกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั ่ น ตลาดสิ น ค้ า ของ  Sicredi
ทีเ่ รียกว่า Conecta ให้เพิม่ มากขึน้ ปัจจุบนั มีผใู้ ช้แอปพลิเคชัน่
นี้มากกว่า 49,000 คน จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 95 แห่ง
ในอนาคต Sicredi อยากที่จะไปให้ถึงความสามารถ
ในการเชื่ อ มต่ อ กั บ ผู้ เ ล่ น ในตลาดที่ ใ หญ่ แ ละดี ที่ สุ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพและแข่งขันในตลาดทีด่ �ำ เนินงานอยูไ่ ด้ รวมถึงการ
สนับสนุนส่งเสริมประสบการณ์ทยี่ อดเยีย่ มแก่สมาชิก นอกจาก
นี้ ยังมีการให้บริการระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบใหม่ที่เรียกว่า Pix อีกด้วย ซึ่งในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน
ก็มีจำ�นวนการทำ�ธุรกรรมแล้วทั้งสิ้น 5,000 ล้านเรอัลบราซิล
(30,950 ล้านบาท) รวมถึงโครงสร้างความสามารถของการ
ใช้ข้อมูลการเงินของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
(Open  Banking)  ก็กำ�ลังดำ�เนินงานอยู่และยังกลายเป็น      
ส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ Sicredi อีกด้วย และยังมีแผน                     
ที่จะเพิ่มสมาชิก นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่สมาชิก           
การลดต้นทุนการดำ�เนินงาน และการเปิดบัญชีแบบดิจิทัล       
ทีช่ อื่ ว่า Woop Sicredi ซึง่ ได้มกี ารเปิดบัญชีไปแล้วทัง้ สิน้ เกือบ
100,000 บัญชี
ระบบสหกรณ์แบบดิจทิ ลั ของ Sicredi ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
ข้างต้นนั้น เป็นการดำ�เนินงานโดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง     
เข้าถึงความต้องการของสมาชิก มีสิทธิ์ในการออกเสียงและ      
มีส่วนร่วมในระบบดิจิทัล สะดวกสบายและมีความสัมพันธ์    
อันดีต่อกัน รวมถึงประสบการณ์ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล    
อีกด้วย
(1 เรอัลบราซิล = 6.19 บาท)
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ประมวลภาพ

โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ ไทย สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

สอ.กองพลพัฒนาที่ 1 จก.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.

สอ.ครูกรุงเทพมหานคร จก.

สอ.ครูแพร่ จก.

สอ.ครูร้อยเอ็ด จก.

สอ.ครูสุโขทัย จก.

สอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จก.

สอ.ร.15 พัน 1 จก.

สอ.โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จก.

สอ.พนักงาน ขสมก จก.

สอ.โรงพยาบาลอ่างทอง จก.

สอ.สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จก.

สอ.สาธารณสุขเชียงใหม่ จก.

สอ.สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จก.

สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.
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สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.

สอ.กลุ่มเยื่อและกระดาษ จก.

สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จก.

สอ.ครูเชียงราย จก.

สอ.ตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จก.

สอ.ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จก.

สอ.ตำ�รวจกระบี่ จก.

สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก.

สอ.สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จก.

สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จก.

สอ.สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จก.

สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.

สอ.ครูสมุทรสาคร จก.

สอ.พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จก.

สอ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จก.
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สมาชิกครบรอบวันก่อตั้ง ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2564
เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
101041
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอุบลราชธานี
100018
ครูสมุทรสงคราม
100019
ครูลพบุรี
100005
ครูเพชรบูรณ์
100922
เอสยูอี
100958
ร.15 พัน.4
100976
ไทยแอร์เอเชีย
100432
พนักงานไทยน้ำ�ทิพย์
100492
พนักงานสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
100515
สาธารณสุขสระบุรี
100950
กรมศุลกากร
101024
สำ�นักพระราชวัง
100402
กองพันทหารม้าที่ 10
100464
กระทรวงการคลัง
100764
ร.3 พัน.3
100917
จังหวัดทหารบกนครพนม
100220
โครงการส่งน้�ำ และบำ�รุงรักษาแม่วัง
100291
ตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 2
100313
อสมท
100435
ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
100437
สาธารณสุขตาก
100691
ร.15 พัน.1
100746
หนึ่งเจ็ดตำ�รวจตระเวนชายแดน
100935
โรงพยาบาลเพชรบุรี
100503
ร.8 พัน 2
100255
เสมาธรรมจักรอุดรธานี
100978
กลุ่มการค้าและพืชไร่
101032
นทีชัย
101080
ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์
100934
พนักงานแมกเนคอมพ์
100311
ตำ�รวจสอบสวนกลาง-ตำ�รวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำ�รวจ
100392
พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
100873
ไทยโอซูก้า
100051
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 42
100862
สำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
101006
โรงพยาบาลน่าน
100059
ครูตราด
100809
กรมการทหารสื่อสาร
101074
โรงพยาบาลห้วยพลู
100131
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
100407
องค์การแก้ว
100539
มณฑลทหารบกที่ 24
100546
ค่ายเขตอุดมศักดิ์
100792
เทพพัฒนาสัมพันธ์
100814
โรงพยาบาลตำ�รวจ
100826
สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม
12

วันครบรอบ
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15

ปีที่ก่อตั้ง
2554
2502
2502
2500
2543
2543
2553
2531
2528
2528
2550
2538
2530
2532
2530
2530
2521
2521
2526
2531
2531
2526
2531
2551
2534
2542
2552
2552
2553
2534
2526
2526
2529
2532
2544
2537
2504
2541
2543
2518
2530
2530
2530
2545
2545
2545

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 407 เดือนกรกฎาคม 2564

เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100833
กองบัญชาการตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด
100551
พนักงานองค์การสะพานปลา
100607
โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
100666
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น
100704
กรมการแพทย์
100846
พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์
101025
สื่อสารทหาร
100521
กองพลพัฒนาที่ 4
100770
พนักงานส่วนตำ�บลปทุมธานี
100359
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
100024
ครูน่าน
100055
ครูอ่างทอง
100319
พนักงานกระจกไทย
100584
กรมแพทย์ทหารอากาศ
100881
เค.ซี.อี.ไอ
100033
ครูประจวบคีรีขันธ์
100035
ครูนราธิวาส
100725
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100261
รพช.นครพนม
100544
พนักงานกลุ่มบริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์
100810
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์
100739
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 13
100092
ครูนครปฐม
100734
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
100650
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
100044
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 11
100647
กองพันทหารม้าที่ 14
100741
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
100745
รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)
100939
สโมสรรถไฟ
101092
ของพนักงานโรงแรมอโนมา
100036
ครูแพร่
100056
ครูพัทลุง
100073
ครูล�ำ พูน
100101
ครูอุตรดิตถ์
100281
กรมชลประทาน
100603
สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
100636
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
100638
สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
100676
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
100937
มณฑลทหารบกที่ 23
100577
ครูหนองบัวลำ�ภู
100894
อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ ดับบลิว ซี พี
100452
ข้าราชการสำ�นักงานอัยการสูงสุด
100532
ร่มเกล้า
100714
เครือปิ่นทอง
100844
รวมใจเป็นหนึ่ง
100724
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันครบรอบ
15
16
16
16
16
16
16
17
17
18
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
24
24
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
29
29
30
30
31

ปีที่ก่อตั้ง
2545
2536
2525
2536
2523
2545
2525
2526
2544
2527
2503
2505
2526
2526
2547
2504
2504
2536
2524
2536
2545
2514
2536
2543
2538
2510
2538
2536
2536
2549
2543
2504
2502
2510
2504
2524
2538
2522
2530
2530
2530
2537
2548
2520
2535
2540
2546
2539
13

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 407 เดือนกรกฎาคม 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

14

สินค้าธุรกิจเสริม

จำ�หน่ายและรับสั่งทำ�สินค้าที่ระลึกต่างๆ

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

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 407 เดือนกรกฎาคม 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

