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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 ตามที่	 ชสอ.	จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	1	ปี	พ.ศ.	2564	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2564	เสร็จสิ้นไปแล้ว
นั้น	ผมและคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	49	ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งให้
เข้ามาบริหารงาน	ชสอ.

	 เน่ืองในวันออมแห่งชาติ	31	ตุลาคม	2564		ชสอ.					
ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ	 โดยการ		
จัดส่งกระปุกออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ	
รวมทัง้เชญิชวนสหกรณจ์ดัสง่ภาพขา่วกิจกรรมดังกลา่วไปยงั	
ชสอ.	จำานวน	200	สหกรณ์แรก	จะได้รับสินค้าของที่ระลึก	

	 ท้ายนี้	 ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้	 โครงการ
เงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ  6	อตัราดอกเบีย้	2.70	
ต่อปี		(ไม่มีเฉลี่ยคืน)		และอัตราดอกเบี้ย		2.78		ต่อป	ี										
(มเีฉลีย่คนื)		ตัง้แต	่วนัที	่1	พฤศจกิายน	–	31	มกราคม		2564		และ		โครงการเงนิกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ  6       
อัตราดอกเบี้ย		3.20		%		ต่อปี		(ไม่มีเฉลี่ยคืน)		ตั้งแต่		วันที่		31		มีนาคม		2564		เป็นต้นไป		สมาชิกที่มี															
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเช่ือ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227	
ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา	ณ	ที่นี้	อีกครั้งหนึ่ง	ขอบคุณครับ	
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	 เมื่อวันที	่11	ตุลาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                 
ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 นางประภาษร	 ทิพย์ดี												
รองผู้จัดการใหญ่	 สำานักธุรกิจ	 พร้อมด้วย	 คณะกรรมการ
ตดิตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกูบ้ริษัทการบนิไทย	จำากดั	(มหาชน)	
ประกอบด้วย	 ผู้แทนจาก	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน										
แห่งประเทศไทย		จำากัด		สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า										
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร	์จำากดั	สหกรณอ์อมทรพัย์พนักงาน

คณะกรรมการตดิตามการแก้ไขปญัหาหุน้กู้บริษัทการบนิไทย 
เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หารือแนวทางการดำ เนินการ
เกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 จำากัด	 และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 จำากัด	 เข้าพบ	นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี       
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำาเนินการ
เก่ียวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	 โดยข้อสรุป	
ในการหารือไดเ้ห็นชอบใหต้ัง้คณะทำางานรว่มกนัเพื่อพิจารณา
แนวทางการดำาเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้	บมจ.
การบินไทย	ณ	ห้องประชุม	404	อาคาร	2	กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	เทเวศร์	กทม.
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	 เมื่อวันที	่18	ตุลาคม	2564	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่าวเปิด
การประชุมออนไลน์ผ่าน	Zoom	Meeting	“แนวทางดำาเนินการ	
สหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้บริษัทการบินไทย	จำากัด”	 เพื่อรับทราบ
ความคืบหน้าในการดำาเนินการของบริษัทการบินไทยและ
หารือแนวทางดำาเนินการจากกรณี	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้กำาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ดอกเบี้ยรับจาก
หุ้นกู้และการด้อยค่าของหุ้นกู้	 รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางบัญชีอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย	
จำากัด	 (มหาชน)	ทั้งนี้	นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ผู้บริหาร
แผน บริษัท การบินไทย จำ กัด (มหาชน)	ได้มาพบปะพูดคุยกับ
สหกรณ์ผู้ลงทุน	 โดยรายงานความคืบหน้าในการดำาเนินการ	
ตามแผนฟืน้ฟกูจิการ	เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในการบรหิารงาน
ของบริษัทการบินไทย	ชสอ.	ได้เปิดเวทีหารือ	แนวทางดำาเนนิ
การสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้		บมจ.การบินไทย			กรณีวิธีปฏิบัติ	
ทางบญัชีสำาหรบัสหกรณท์ีม่เีงินลงทนุในหุน้กู	้บมจ.การบนิไทย			
โดย	นายพิทยา	ทิพยโสตถิ	 นายชาติชาย	 โรจนรัตนางกูร			
ผศ.ดร.ประชา	คณุธรรมด	ีและ	ดร.มนตร	ีชว่ยชู	โดยเปดิโอกาส
ให้สหกรณ์ผู้ลงทุนซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน	
เพื่อจะนำาข้อสรุปเข้าร่วมประชุมกับคณะทำางานของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ต่อไป	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำ กัด (มหาชน) 
พบสหกรณ์ผู้ลงทุน รายงานความคืบหน้า
ในการดำ เนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัทการบินไทย
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ความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำ กัดฯ 

 เมื่อวันท่ี	 27	 ตุลาคม	 2564	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                 
กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา														

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย	 จำากัดฯ	 ครั้งที่	 26	 เพื่อรับทราบ											

ความคืบหน้า	และพิจารณาแนวทางการประชุมคณะทำางาน

รว่มกบักรมตรวจบัญชีสหกรณ์		เรื่องการชะลอการถือปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับสหกรณ์ที่มีงบลงทุนในหุ้นกู้								

บริษัทการบินไทย	จำากัด	โดยนำาข้อสรุปของสหกรณ์ผู้ลงทุน

หุ้นกู้	บมจ.การบนิไทย	ทีไ่ดร้บัผลกระทบ	เมือ่วนัที	่18	ตลุาคม	

2564	และจะเชิญผู้บริหารแผนของบริษัทการบินไทยเข้าร่วม

ช้ีแจงผลการดำาเนินการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ในวันที่	3	

พฤศจิกายน	2564	ต่อไป	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
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สัมมนา

 การทำาความเข้าใจ
ในนโยบาย แผนงาน 
และการบริหารจัดการ 
ชสอ. ประจำ ปี 2564 

	 เม่ือวันที่	 29	 ตุลาคม	 2564	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
กล่าวเปิดการสัมมนา	 “การทำาความเข้าใจในนโยบาย	
แผนงาน	 และการบริหารจัดการ	 ชสอ.	 ประจำาปี	 2564”	
และนำาเสนอ	 “แนวนโยบายในการบริหารงาน	 ชสอ.	 และ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์”	 โดยมีแนวนโยบาย	7	 ด้าน	ดังนี้ 
	 1.	ด้านเครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
	 2.	ด้านการเงินและการลงทุน
	 3.	ด้านกฎหมาย
	 4.	ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก
	 5.	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 6.	ด้านการศึกษา
	 7.	ด้านการบริหารจัดการภายใน	ชสอ.
 
	 นอกจากน้ี	 นายนพดล อินปา ประธานกรรมการ
วางแผนและวิจัยได้นำาเสนอ แผนพัฒนา ชสอ.ฉบับที่  5        
เพื่อให	้การบริหารงาน	การจัดการ	และการตรวจสอบกิจการ	
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี	คณะกรรมการดำาเนินการ
ชุดที่	49	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และฝ่ายจัดการ	เข้าร่วมประชุม	
ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

”
”



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 411 เดือนพฤศจิก�ยน 2564

8

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ

	 Exponent	Credit	Cooperative	เป็นสมาชิกของเครือ

ข่าย	PFCCO	ซึ่งสมาชิกของ	Exponent	Credit	Cooperative	

เป็นสมาชิกของชุมชนที่ประกอบไปด้วยเกษตกร	พ่อค้า	แม่ค้า	

ผูป้ระกอบการขนาดเลก็	และแมบ่า้น	สหกรณก์อ่ตัง้เม่ือป	ีพ.ศ.	

2563	ในชว่งเริม่ตน้ของการแพรร่ะบาดโควดิ	19	ซึง่เปน็การนำา

การให้บริการแบบดิจิทัลที่เรียกว่า	KAYA	Payment	Platform	

มาใช้อำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการเข้าถึงธุรกรรม

ทางการเงิน	 กิจกรรม	 และบริการต่างๆ	 ของสหกรณ์	 เช่น								

การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ		และอื่นๆ					

รวมถึงการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาธุรกิจและบริการ						

(Business	Development	 Services:	 BDS)	ที่ได้รับการ

สนับสนุนจาก	National	Credit	Union	Federation	of	Korea	

(NACUFOK)	 เพื่อให้บริการสมาชิกและพิสูจน์ถึงความคุ้มค่า

ของการเป็นสหกรณ์ที่สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

 สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตใน
เอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit 
Unions : ACCU) ร่วมกับ Philippine Federation of Credit                
Cooperatives (PFCCO) และ Exponent Credit Cooperative 
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  กำาหนดจัดโครงการศึกษา        
ดูงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ           
แบบออนไลน์ เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมงาน              
142 คน จาก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์       
ในการนำาเสนอธุรกิจ การดำาเนินงาน สมาชิก ปัญหาและ             
ความท้าทาย รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
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 วันที่  31 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ                  
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว
เปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings หลักสูตร                
“การเงนิ การบญัชี และการบริหารสำ หรบักรรมการสหกรณ์”  
รุ่นที่  1 สำาหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก (เฉพาะสหกรณ์ ในสถาน
ประกอบการ) โดยมี	นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการ
วิชาการ  	กล่าวรายงาน		เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้
ความเขา้ใจในด้านการเงนิ	การบญัชี	การบรหิารจดัการสหกรณ	์
สามารถนำาความรูไ้ปประยุกตใ์ช้บริหารและกำากบัดแูลสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม			จะต้องมี
เวลาเข้ารบัการฝึกอบรม	ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ	80	ซึง่การฝกึอบรม
ตลอดหลกัสตูรจะใชเ้วลารวมทัง้สิน้	24	ช่ัวโมง	และจะต้องผา่น
การทดสอบประมวลความรู	้กอ่นและหลงัฝกึอบรม	(Pre-test,	
Post-test)	โดยไดผ้ลคะแนนไมน้่อยกวา่	รอ้ยละ	60	จงึจะถอืว่า
เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรจาก		ชสอ.		รวมทั้ง
ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก	
กรมส่งเสริมสหกรณ์	  
	 ตามประกาศกฎกระทรวง	 เมื่อวันที่	 11	กุมภาพันธ์	
2564	 ว่าด้วย	 การดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564	หมวด	2	
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ	 “สหกรณ์ต้องมีกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน	การบัญชี	การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์	หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในด้านดังกล่าว	
หรือ	ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กำาหนด”	และ	“สหกรณข์นาดเลก็ตอ้งมกีรรมการซึง่เปน็คณุวฒุิ
หรือผา่นการฝกึอบรมหลกัสตูรตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยหนึง่คน	
และสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นคุณวุฒิหรือผ่าน
การฝกึอบรมหลกัสตูรตามวรรคหนึง่อย่างนอ้ยสามคน”	โดยให้
สหกรณด์ำาเนนิการใหม้กีรรมการซึง่มคุีณสมบัติตามทีก่ำาหนดไว	้
ภายในหกเดือนนับแต่วันที ่สหกรณ์นั ้นมีคณะกรรมการ
ชดุใหม่	ทัง้นีต้้องไมเ่กนิสองปนีบัแตว่นัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบั้งคบั”	 

	 ชสอ.ในฐานะผู้นำาขบวนการสหกรณ์	 ได้มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ	ดังกล่าวในชั้นกฤษฎีกา	
และจัดทำาหลักสูตรเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์																	
แหง่ชาตใิหค้วามเหน็ชอบในการพฒันากรรมการสหกรณ	์ผูท้ำา
หน้าที่บริหารงานสหกรณ์	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
แก่มวลสมาชิก	 	จำาเป็นต้องมีความรู้	ความเข้าใจ	และทักษะ
เก่ียวกับการบริหารงานสหกรณ์อย่างถูกต้อง	 และสามารถ
นำาความรู้มาบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความ
สำาเร็จ	ของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์	 
	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ขอขอบคุณวิทยากรจาก	 กรมส่งเสริม
สหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นักวิชาการ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม	จำานวน	56	คน	56	สหกรณ์

สัมมนา

 ห ลั ก สู ต ร ก า ร
เ งิ น  ก า ร บั ญ ชี  แ ล ะ
ก า ร บ ริ ห า ร สำ า ห รั บ
กรรมการสหกรณ์”  
รุ่นที่  1 สำ หรับสหกรณ์
ขนาดเล็ก

”

”
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100657	 โอเชียนกลาส	 1
100681	 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ	 1
100590	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	 2
100679	 สาธารณสุขปทุมธานี	 2
100785	 สำานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง	 2
100511	 สาธารณสุขศรีสะเกษ	 3
100608	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี 3
100765	 องค์กรอิสระ	 3
100918	 กระทรวงวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 3
101093	 กลุ่ม	เค	ที	ซี	 3
100307	 สาธารณสุขสุโขทัย	 5
100933	 รพช.สุรินทร์	 5
100267	 พนักงานไทยซาร์โก้	 6
100771	 เครือตระการณัฎฐพร	 6
100773	 พนักงานบริษัทราชาแมชีนเนอรี่	ขอนแก่น	 6
100495	 องค์การสวนยาง	 7
100615	 พนักงานบริษัท	เอกโฮลดิ้งส์	 7
100892	 พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 7
100525	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 9
100528	 กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที	่23	 9
100630	 บริษัทไม้อัดไทย	 9
100648	 สาธารณสุขพิษณุโลก	 9
100013	 ครูปัตตานี	 10
100060	 ตำารวจสุราษฎร์ธาน	ี 10
100328	 กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค	2	 10
100786	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 10
100440	 ตำารวจตระเวนชายแดนที่	44	 11
100508	 กองบัญชาการช่วยรบที	่1	 11
100675	 สถานประกอบการกาฬสินธุ์	 11
101013	 โรงพยาบาลสวนปรุง	 11
100009	 ครูกาฬสินธุ์	 13
100775	 สิทธิพรแอสโซซิเอส	 13
100853	 ทาคอม	 13
100955	 เทพผดุงพรมะพร้าว	 13
100465	 กรมเจ้าท่า	 14
100045	 ตำารวจตระเวนชายแดนที่	22	 16
100163	 ตำารวจภูธรภาค	4	 16
100165	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่	 16
100192	 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบล	 16

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อต้ัง ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2564
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100479	 ตำารวจจันทบุร	ี 16
101015	 กรมการค้าภายใน	 16
101016	 กำานันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก	 16
101070	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์	 16
101084	 อินเตอร์สตีล	 16
100071	 ครูสงขลา	 17
100743	 โรงพยาบาลระยอง	 17
100914	 โรงพยาบาลสำาโรงการแพทย	์ 17
100357	 พนักงานชลประทานซีเมนต์	 18
100372	 สาธารณสุขสกลนคร	 18
100285	 สาธารณสุขนครสวรรค์	 19
100671	 กองบิน	46	 19
100693	 บี.เอ็น.เค.	กรุ๊ป	 19
100106	 ครูอุบลราชธานี	 20
100126	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 20
100371	 สาธารณสุขชัยนาท	 20
100506	 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	 21
100655	 วีก้าบอลส์	 21
100189	 ตำารวจเชียงใหม	่ 22
100635	 ตำารวจน้ำา	 24
100943	 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่	 24
101069	 กองพันทหารปืนใหญ่ที	่2	รักษาพระองค์	 25
100149	 ตำารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุร	ี 26
100377	 ตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	 26
100692	 กรมสุขภาพจิต	 26
100908	 เอส	เอส	เค	กลการ	 26
100442	 โรงพยาบาลกำาแพงเพชร	 27
100317	 กองบิน	7	 28
100321	 ครูมุกดาหาร	 28
100322	 ตำารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร	 28
100469	 ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร	 28
100487	 พนักงานสหกรณ์ลำาพูน	 28
100578	 สาธารณสุขนครนายก	 28
100673	 พนักงานบริษัทแลมป์ตันไลท์ติ้ง	เทคโนโลยี	 28
100876	 พนักงานอำาพลฟูดส	์โพรเซสซิ่ง	 28
100877	 กองทัพภาคที	่2	 28
100948	 อาปิโก	พลาสติค	 28
100609	 แปรงไทย	และ	บี.โอ	 30
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บริจาคสมทบทุนผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” 
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 เมือ่วันที	่28	ตลุาคม	2564	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ.	 พร้อมด้วย	 นายกิตติ์	 เกิดโสภา	 ประธาน
กรรมการสื่อสารองค์การ	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่												
ผู้จัดการใหญ	่และฝ่ายจัดการ	ร่วมบริจาคสมทบทุน
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด	 -19	 ให้กับโรงพยาบาลใน
พื้นที่	4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่	 โรงพยาบาล
ระแงะ	จังหวัดนราธิวาส	โรงพยาบาลธารโต	จังหวัด
ยะลา		โรงพยาบาลสะบ้าย้อย		จังหวัดสงขลา	
และ	 โรงพยาบาลไม้แก่น	 จังหวัดปัตตานี	 ผ่าน							
นายสรยุทธ	สุทัศนะจินดา	 รายการเรื่องเล่าเช้านี้		
รวม	4	โรงพยาบาลๆ	ละ	150,000	บาท	รวมทัง้สิน้	
600,000	บาท	ณ	สถานีโทรทัศน์	 ไทยทีวีสีช่อง	3	
อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำ กัด 
 นายวินัย รอดไทร รองประธานกรรมการ สหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมอนามัย จำากัด 	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำาเนินการ	 และฝ่ายจัดการ	นำาสิ่งของอุปโภคและบริโภค					
มอบให้แก	่วัดพุทธปัญญา	วัดบัวขวัญ	และวัดป่าเรไร	จังหวัด
นนทบุรี	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ รวจพังงา จำ กัด
	 เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2564	สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ
พังงา	จำากัด	 โดย	ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย	ด.ต.อดุลย์	มะมิง	กรรมการเขต	และฝ่ายจัดการ	
ร่วมมอบน้ำาดื่มตราสหกรณ์และขนม	ให้กับข้าราชการตำารวจ			
ทีก่กัตวัทีม่คีวามเสีย่งเกีย่วกบัโรค	COVID	-19	บรเิวณทีกั่กตวั												
เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับสมาชิกสหกรณ์	ณ	อาคารกอง
กำากับหลังเก่า	โรงแรมเบย์รีสอร์ท	และศูนย์อันดามัน	

CSR สหกรณ์สมาชิก
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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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บางกรวย
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