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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

2

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

ประธานพบสมาชิก
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของ ชสอ. เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2560 ทีผ่ า นพนไปแลวนัน้ มีผแู ทนสมาชิก
และผู้สังเกตการณ์เขารวม รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,316 คน ซึ่งถือวามีผูแทนสหกรณสมาชิกเขารวมมากกว่าทุกป
โดย ชสอ. ไดรับเกียรติจากนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการธุรกรรมกับ ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์
และนักสหกรณ์ดีเด่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นระดับประเทศ
ในโอกาสนี้ ผมและคณะกรรมการใหม่ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านผู้แทนสหกรณ์ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกผม
และคณะกรรมการทุกท่าน ให้มาท�ำหน้าที่บริหารงาน ชสอ. อีกครั้งในคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 45 ผมสัญญาว่า
จะมุ่งมั่นทุ่มเท ท�ำหน้าที่ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ซึ่งผมและคณะกรรมการมีความตั้งใจ
ที่จะดูแล และพัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ภายใต้นโยบายการบริหารงาน
อย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ ตามเกณฑ์ก�ำกับดูแลความมัน่ คงของสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้กบั สมาชิกสหกรณ์
ทั่วประเทศ โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย พร้อมให้การส่งเสริม
และสนับสนุนให้สหกรณ์ขนาดเล็กมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และยกฐานะฝ่ายวิชาการ ชสอ. ให้เป็น “สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์” เพื่อพัฒนา
และยกระดับศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีคุณภาพ พร้อมปรับปรุงและพัฒนางานของ ชสอ. ให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”
เพื่อลดต้นทุนการบริหารงาน บริหารองค์กรอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาระบบต่าง ๆ ของ ชสอ. ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาบางกลุ่มงานให้เป็น “One Stop Service” มีความก้าวหน้าในอนาคต
อย่างมัน่ คง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเจตนา และความมุง่ มัน่ ในการเป็นตน้ แบบองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส”
แบบยั่งยืนในทุกด้านของขบวนการสหกรณ์
หากท่านมีค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะประการใด หรือต้องการให้ผมและคณะกรรมการเข้าไปช่วยดูแลท่าน
ขอให้ประสานมายังผมได้โดยตรง ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากท่านด้วยดีตลอดไป
ขอบคุณครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45
ประธานกรรมการ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ประธานกรรมการ
ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
และโรงเรียนเสนาธิการทหาร จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
ดร.สมนึก บุญใหญ่

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ
ปริญญาเอก Ph.D. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพป. สุรินทร เขต 2
รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ
การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
กรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส�ำนักงานอัยการสูงสุด จ�ำกัด

ดร.สามัคคี เดชกล้า

ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ
ปริญญาเอกทางสังคม Ph.D. Social Sciences Magadh University
Bodh - Gaya
สาธารณสุขอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จ�ำกัด
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กรรมการด�ำเนินการ
นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช

ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายณฐกร แก้วดี

ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ
ปริญญาโททางการศึกษา (กศ.ม.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ�ำกัด

เลขานุการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทนายความ
กรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ำกัด

พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ
เตรียมทหารรุน 1 วปรอ. 399 ปปร.8
วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.21)
กรรมการตรวจสอบบริษัท Rich Asia Steel จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสอบสวนกลางต�ำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ จ�ำกัด

ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตร จาก Tokyo University of
Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
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กรรมการด�ำเนินการ
ดร.ธานี ก่อบุญ
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนา ปร.ด. (ยุทธศาสตร์พัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ รพร.สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ�ำกัด

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจภูธรกาญจนดิษฐ์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครู คศ. 3 วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา
รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จ�ำกัด

นายปรีชา ดุลยการัณย์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้าราชการบ�ำนาญ
กรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ำกัด

นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
พนักงานธุรการ บริษัท ไทยคูราโบ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ำกัด
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กรรมการด�ำเนินการ
นายเสนอ วิสุทธนะ

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ช่างสายอากาศ การไฟฟ้านครหลวง
เลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายอุทัย ศรีเทพ
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ข้าราชการบ�ำนาญ
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยค รูไทย
สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ�ำกัด

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ปริญญาเอก Social Magadh University
นักบริหารงานบัญชี บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด

นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
M.Sc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
Senior Executive Program, Columbia University, New York, USA
Epidemiology of Infectious Disease, Imperial College, London, UK
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

ชสอ. ประชุมใหญ่ฯ ปี 60

โชว์ผลก�ำไร 1,356 ล้าน
ปันผลสมาชิก 5.80% เฉลี่ยคืน 4.00%
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) จัดการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล
จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการด�ำเนินงาน
แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2560 รวมถึงการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุน
และใช้บริการธุรกรรมกับ ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
ประเทศไทยได้น�ำสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยมุง่ หวังใหป้ ระชาชนไดเ้ ขา้ ไปมีสว่ นรว่ มในการจัดตัง้ และ
ด�ำเนินงานสหกรณ์ ในฐานะการเป็นองค์การของสมาชิก เพือ่ สมาชิก โดยสมาชิก
เพื่อการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก ซึ่งยึดมั่นในหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การสหกรณ์ไทยมีพัฒนาการมาโดยตลอด โดยเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการยกระดับสหกรณ์ 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ ง ๆ ดว้ ย เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาในระยะยาว โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้ อบหมายให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมด�ำเนินการในการจัดระดับชั้นสหกรณ์ พร้อมทั้งมีการวางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อันจะน�ำไปสู่ความเชื่อมั่น
ในสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะด�ำเนินการอย่างใกล้ชิดกับสหกรณ์
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน และมีคณะท�ำงานติดตามการท�ำงาน มีระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่การติดตามตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม จะมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูแ้ ทนสหกรณ์ ทัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น เกีย่ วกับการวางหลักเกณฑ์
ทีจ่ ะเข้ามาติดตามการท�ำงาน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ระบบสหกรณ์ในระยะยาว ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ของ ชสอ. ปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา ประสบผลส�ำเร็จและมีความก้าวหน้า โดย ชสอ. ได้มีบทบาทใน
การเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริมการออม และพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งอย่างดียิ่ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560
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“อยากฝากให้ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการด�ำเนินงานด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ตลอดทั้งการน�ำระบบสหกรณ์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ และส่งเสริมการออม อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสอดรับกับภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ โดยสหกรณ์สามารถ
เป็นโซ่กลางส่งผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลไปยังประชาชนในพื้นที่ ท�ำให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้
โดยสหกรณ์ ถื อ เป็ น รากฐานในการพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจ และเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีพลังใน
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคง” นายธีรภัทร กล่าว
ด้าน พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เปิดเผยว่า การบริหารงานในรอบ
ปบี ญ
ั ชีทผี่ า่ นมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,079 สหกรณ์
มีสินทรัพย์รวม 110,018 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 12,025 ล้านบาท คิดเป็น 12.27%
ของปีก่อน สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดก�ำไรสุทธิ 1,356 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผล
ได้ในอัตรา 5.80% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ทั้ง ๆ ที่ลดดอกเบี้ยลงถึง 2 ครั้ง ซึ่ง ชสอ.
ได้จัดท�ำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร
จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึง
ความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดท�ำแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการเสริมสรา้ งความมัน่ คงทางด้านเสถียรภาพทางการเงินและความมัน่ คงทางดา้ นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพใหก้ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ ใหก้ ารสนับสนุน
การด�ำเนินงานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคม จัดโครงการปฏิบตั ธิ รรม 8 ภูมภิ าค เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน และได้ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาผู้น�ำ หลักสูตรผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุน่ ที่ 5 และหลักสูตรผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
มืออาชีพ รุ่นที่ 1 ให้การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดท�ำแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรูส้ หกรณ์ออมทรัพย์
และศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน ของ ชสอ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ ห ้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก�ำกั บ ดู แ ลความมั่ น คงของ
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับรองจาก ชสอ. และการด�ำเนินโครงการ
จัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพือ่ สหกรณ์สมาชิก เพือ่ สรา้ งมาตรฐาน
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น ให้ กั บ ขบวนการสหกรณ์
อีกทั้งยังมีโครงการสวัสดิการต่าง ๆ มอบให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำ เสมอ ซึ่งถือว ่าเป็น ไปตามเจตนารมณ์ของการก่อ ตั้ง ชสอ.
ที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสหกรณ์สมาชิกด้วยกันเอง
ส�ำหรับผลการเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ กรรมการ
ด�ำเนิ น การ และผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ชสอ. ชุ ด ใหม่ แทนชุ ด เก ่ า ที่
หมดวาระลง ผลปรากฏว่า พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ยังได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิก นั่งต�ำแหน่งประธานกรรมการ ชสอ.
ขณะที่ผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ได้แก่ นายปรเมศวร์
อินทรชุมนุม ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ดร.ธานี
ก่อบุญ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง นายณฐกร แก้วดี นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
นายปรีชา ดุลยการัณย์ นายสุรตั น์ จันทร์วนั เพ็ญ และนายเสนอ วิสทุ ธนะ
ส่วนผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ได้แก่ นายอุทัย ศรีเทพ
ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ และ นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์
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ชสอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าพระสังฆราชานุสรณ์
พลต� ำ รวจโท มงคล กมลบุ ต ร
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายสถิ ต ย์ ชั ย วรานนท์ ว นิ ช กรรมการ
ด� ำ เนิ น การ และนายนลทวั ช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าพระสังฆราชานุสรณ์ สมทบทุน
จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวรฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช และถวายพระกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ
พระญาณสังวรฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2560 ณ หอประชุ ม พุ ท ธมณฑล อ� ำ เภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมียอดเงิน
ร่วมท�ำบุญจาก ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
สมาชิก จ�ำนวน 200,572 บาท

7 มิถุนายน

“วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงาน 7 มิถุนายน
วั น กิ จ กรรมสหกรณ์ นั ก เรี ย น ประจ� ำ ปี 2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด งาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม
ให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
การเรียนรู้สหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมมหาสนุก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2560 ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560
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ชสอ. จัดสัมมนา “เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
การสั ม มนา เรื่ อ ง “เกณฑ์ ม าตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได ้ รั บ ทราบแนวคิ ด และสาระส�ำคั ญ ของ
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รวมทั้ ง มุ ่ ง ให ้ ผู ้ เ ข ้ า ร ่ ว มสั ม มนาน�ำความรู ้
ที่ ไ ด ้ จ ากการสั ม มนาไปประยุ ก ต์ ใ ช ้ ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
งานสหกรณ์ เมื่อที่ 29 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ.

“การก�ำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ผู้แทน ชสอ. ผู้แทน ช.ส.ค. และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมหารือแนวทางการด�ำเนินการตามเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น ทีก่ ระทรวงการคลัง
เสนอ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อนึ่ง ผู้แทนกรมฯ ได้มีการชี้แจงในที่ประชุมว่าเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว อาจจะต้องประกาศ
ก�ำหนดใชก้ อ่ น โดยเกณฑ์ทขี่ บวนการสหกรณ์เห็นต่าง ก็จะให้มรี ะยะเวลาในการปรับตัว ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการพิจารณาร่วมกันภายใต้ขอ้ มูล
และข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและรอบคอบ ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.5 เท่า และเงินด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 6% นั้น ที่ยังไม่มี
ข้อยุติ กรมฯ จะน�ำข้อมูลของขบวนการสหกรณ์ที่ชี้แจงเพิ่มเติมไปหารือกับผู้แทนกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป
กอ่ นจะมีการประกาศใช้ จากการหารือรว่ มกันกับกรมฯ ท�ำใหเ้ ห็นวา่ ภาครัฐไดร้ บั ฟังความคิดเห็นและขอ้ มูลทีข่ บวนการสหกรณ์ขอหารือ
และเสนอแนะเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว แต่เกณฑ์ที่ขบวนการสหกรณ์เห็นต่าง
กรมฯ จะน�ำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์ต่อไป
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ มอบบ้านและเครื่องอุปโภค
บริโภคให้กับสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา จ�ำกัด
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560
วันที่ 2 มิถุนายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชั ยนาท จ�ำกัด
จัดโครงการ “ท�ำดี เพื่อพ่อ” ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับเทศบาล
เมืองชัยนาท วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560
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คลินิกกฎหมาย

กฎหมายแรงงานกับ
การบริหารสหกรณ์
(ตอนที่ 3)

โดย นายณฐกร แก้วดี

การตักเตือนเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งของลูกจ้างที่กระท�ำความผิด หรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
หรือระเบียบ หรือค�ำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การก�ำหนดการลงโทษของสหกรณ์ส่วนใหญ่
เริ่มจากการลงโทษสถานเบา เช่น การตักเตือนด้วยวาจา หรือการตักเตือนเป็นหนังสือ เป็นต้น การตักเตือนด้วยวาจา
ไม่มีผลทางกฎหมายที่จะท�ำให้ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชย หากลูกจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่นั้นกระท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือน
การตักเตือนเป็นหนังสือกฎหมายก�ำหนดให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท�ำความผิด
ซึ่งหมายถึงระยะเวลาใช้บังคับของหนังสือเตือนที่ออกหลังจากที่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์กระท�ำความผิดครั้งแรก
จะมีระยะเวลาที่ลูกจ้างทราบหนังสือเตือนจนกระทั่งถึงวันที่กระท�ำผิดครั้งที่สองน้อยกว่า 1 ปี มักเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบตั วิ า่ เมือ่ นายจ้างหรือสหกรณ์ออกหนังสือเตือนแลว้ ลูกจ้างไม่ยอมลงชือ่ รับทราบ ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
จะมีความผิดฐานขัดค�ำสั่งหรือไม่ ค�ำตอบจากค�ำพิพากษาฎีกาที่ 5560/2530 วินิจฉัยไว้ว่ากฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมิได้ก�ำหนดวิธีการแจ้งค�ำเตือนให้ลูกจ้างทราบไว้ประการใด ถ้าลูกจ้างไม ่ยอมลงชื่อรับทราบค�ำเตือน
นายจา้ งอาจใชว้ ธิ กี ารอย่างอืน่ ได้ การทีล่ กู จ้างไม่ยอมลงชือ่ รับทราบค�ำเตือนเป็นหนังสือ จึงไม่เป็นความผิดฐาน
ขัดค�ำสั่งนายจ้าง นายจ้างจะลงโทษลูกจ้างเพราะเหตุนี้ไม่ได้
ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ถูกตักเตือนเป็นหนังสือจนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยนั้น
ต้องเป็นการกระท�ำความผิด หรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง ดังตัวอย่าง ตามนัย
่ งขาดงาน
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1510/1511/2531 ลูกจา้ งเคยถูกนายจ้างตักเตือนเป็นหนังสือ 2 ครัง้ ครัง้ แรกเตือนในเรือ
โดยไม่ยื่นใบลาป่วย และมาสาย ครั้งที่สองเตือนในเรื่องข้อความในใบลาเท็จ ก่อนถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างได้ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการลากิจ การกระท�ำผิดในครั้งหลังจึงเป็นคนละเรื่องกับค�ำเตือนทั้งสองครั้งดังกล่าว จึงถือ
ไม่ได้ว่าเป็นการกระท�ำผิดซ�้ำค�ำเตือน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย
ดั ง นั้ น หากสหกรณ์ จ ะเลิ ก จ ้ า งลู ก จ ้ า ง
หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยเหตุการกระท�ำผิดซ�้ำ
ค�ำเตื อ น คณะกรรมการด�ำเนิ น การสหกรณ์
ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นการกระท�ำผิด
เรือ่ งเดียวกันหรือไม่ ถา้ เป็นกระท�ำผิดคนละเรือ่ งแลว้
คณะกรรมการด�ำเนิ น การเลิ ก จ้ า งสหกรณ์ ต ้ อ ง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
แต่ถ้าเป็นความผิดเรื่องเดียวกันสหกรณ์มีสิทธิ์
เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย...แน่นอน
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ชสอ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ชสอ. ชุดที่ 44 น�ำคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พร ้ อ มทั้ ง ทู ล เกล ้ า ฯ ถวายรายงาน
การจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วยตง อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมราช โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดสร้างจ�ำนวนทั้งสิ้น 718,000 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ณ บริเวณอาคารกิจกรรมสหกรณ์ฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

เสื้อโปโลนาโน (คละสี)
ราคา 310 บาท

15

เสื้อคอวี ฅนออมทรัพย
ราคา 150 บาท

สั่งซื้อสินคาไดที่

www.fsctshop.lnwshop.com รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ
สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106
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ขอเชิญเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง” รุนที่ 6
ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมืองนนทบุ รี จังหวัดนนทบุ รี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ตอ 308 (คุณวินัย)

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป

0.60
0.70
0.80

0.65
0.75
0.85

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
โครงการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนระยะสัน้
เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

ช� ำระคืน
(เดือน)

3.90
12
4.00
36
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด

ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา
: นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

