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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ชสอ. ได้ออกประกาศช้ีแจงไปยังสหกรณ์สมาชิกถึงแนวทางดำาเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์

ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ THAI และได้เชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ฯ มาประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ ประกอบด้วยผู้แทน
จาก ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด และสหกรณ์ผู้ลงทุน              

5 ลำาดับแรก โดยมีการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์และ

ชมุนมุสหกรณท์ีล่งทนุในหุน้กูฯ้ โดยมขีอ้สรปุรว่มกนัยืนยันสหกรณผ์ูล้งทนุจะรวมกนัเปน็หนึง่เดียวในการดำาเนนิการและ

เงินตน้ของสหกรณต์อ้งคงอยูเ่พือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบกับสหกรณ ์และเมือ่วันที ่16 มถุินายน 2563 คณะกรรมการตดิตาม

การแกไ้ขปญัหาหุน้กูฯ้ ไดเ้ขา้รว่มประชุมหารอืกบั นายพเิชษฐ ์วริยิะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์เพือ่กำาหนดแนวทาง

การปฏิบัติทางกฎหมาย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานงานกับกรมบังคับคดีมาให้คำาแนะนำากับสหกรณ์ผู้ลงทุน

ในการดำาเนินการตามกฏหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อกำาหนดแนวทาง          

ในการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ผู้ลงทุนมากที่สุด ทั้งนี้ ชสอ. จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุน

ทั้ง 87 สหกรณ์ มาประชุมร่วมกันเพื่อทำาความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

 สำาหรับในปีนี้ ชสอ. กำาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น ผมขอเชิญ

ท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

 ท้ายนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี   ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนไว้บริการเงินกู้ 

ใหแ้กส่หกรณส์มาชกิ ชสอ. จงึไดเ้ปดิรับเงนิรับฝากประจำาและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ รุน่รวมใจออม ระยะเวลา 12 เดอืน อตัรา

ดอกเบี้ย 2.90 % ตอ่ป ีทั้งนี้ กำาหนดวงเงินไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท หรือตั้งแต ่วนัที่ 15 มถิุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 

2563 สหกรณ์สมาชิกท่ีมีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 127 -128, 109 

ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

                 พลตำารวจโท           

               (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)

                        ประธานกรรมการ

รวมใจออม
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 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. 
นายจรัล เอี่ยมสำาอาง ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย 
นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ 
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท 
การบินไทย จำากัด (มหาชน) แต่งตั้งโดย ชสอ. ได้เชิญผู้แทนสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ติดตามฯ เพื่อระดมข้อคิดเห็นกำาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา             
ร่วมกัน เมื่อในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สำานักงาน ชสอ. โดยมี 
ข้อสรุปร่วมกันดังนี้
 1. คณะกรรมการตดิตามการแกไ้ขปญัหาหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย 
ยนืยันรกัษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณอ์ย่างเตม็ที ่เพือ่ไมใ่ห้
มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 3 ล้านคน 
 2. การกำาหนดแนวทางเจรจา ต้องรอให้แผนฟื้นฟูกิจการมี    
ความชัดเจนก่อน
 3. ชสอ. ร่วมกับ สสท. และท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย เตรียม     
ความพร้อมให้คำาแนะนำากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในส่วนของ
สหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ 

 นายวินัย นิยโมสถ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. พรอ้มดว้ย นางประภาษร       
ทิพย์ดี  รองผู ้จ ัดการใหญ่สำานักธุรกิจ              
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟู
กิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท 
การบินไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อรับฟัง 
การชี้แจงแนวทางในการฟ้ืนฟูกิจการและ
การปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย 
จำากัด (มหาชน) โดยอธิบดีกรมบังคับคดี
และคณะ รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยมี นางสาว
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด  นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 

คณะกรรมก�รติดต�มก�รแก้ไขปัญห�หุ้นกู้บริษัทก�รบินไทย 

ยืนยันรักษ�ผลประโยชน์ของขบวนก�รสหกรณ์อย�่งเต็มที่ 

เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสม�ชิกสหกรณ์ 3 ล้�นคน
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 4. ชสอ. จะดำาเนินการสำารวจข้อมูลเพื่อยืนยันจำานวนสหกรณ์ 
และเงินลงทุนในหุ้นกู้
 ชสอ. ในฐานะผูน้ำาสหกรณอ์อมทรพัย์ไทย ขอใหส้มาชกิสหกรณ์
มัน่ใจในทศิทางและแนวทางดำาเนนิการแกไ้ขปญัหาหุน้กู ้เพือ่รกัษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ไว้อย่างดีที่สุด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน 
และนายโอภาส ทองยงค์  อธิบดี        
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ณ สำานัก
พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ ์
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 โดยมีข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือ
สหกรณ์เจ้าหน้ีหุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯ        
ท่ีสำาคัญ ดังน้ี 
 1. ขอให้สหกรณ์เจ้าหน้ีทุกแห่งรวมกัน
เป็นหน่ึงเดียวในการท่ีจะดำาเนินการในเร่ืองน้ี 
 2. เงินต้นของสหกรณ์ ควรคงอยู่เพราะ
ว่าเป็นเงินของสมาชิกสหกรณ์ 
 3.ได้เตรียมการแนวทางการบันทึกบัญชี

ของสหกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญไว้แล้ว เพ่ือ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์มากนัก
 สำาหรับแนวทางการบันทึกบัญชีฯ สรุป
ได้ดังน้ี
 1 . เ ม่ือแผนฟ้ืนฟูไ ด้ รับการอนุมั ติ
เรียบร้อยแล้วท้ังด้านเจ้าหน้ีและลูกหน้ีท่ีได้
ตกลงกันในการปรับโครงสร้างหน้ีโดยเฉพาะ
หุ้นกู้ท่ีต้องครบดิวในปี 63 อาจจะถูกขยาย
งวดออกไปเม่ือแผนการปรับโครงสร้างหน้ี
ออกมาและมีการขยายงวดชำาระหน้ีออกไป
ก็จะถือว่าเป็นข้อตกลงสัญญาใหม่ท่ีไม่ต้อง
มีการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
 2. ดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในปีน้ี จะหารือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นรายสหกรณ์   
เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดของสหกรณ์ 
 ท้ังน้ี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัด
ให้มีการประชุมสหกรณ์เจ้าหน้ีผ่านระบบ 
zoom meetting และถ้ามีเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเชิญ 
ทุกส่วนมาร่วมประชุมในคร้ังต่อไป

ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชี้แจงแนวท�งในก�รฟื้นฟูกิจก�รและก�รปฏิบัติของเจ�้หนี้บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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ชสอ. และสหกรณ์ผู้ลงทุนประชุมห�รือ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�หุ้นกู้ THAI 

ประชุมรับทร�บแนวท�งก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์

ในฐ�นะเจ้�หนี้บริษัทก�รบินไทย จ�กบริษัทที่ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย

 คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย 
จำากัด (มหาชน) โดย พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร ์อนิทรชมุนมุ ประธาน
กรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการ 
ช.ส.ค.  และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน  5  ลำาดับแรก  พร้อมด้วย        
นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัท
การบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ         
รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  
เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี               
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์     
ผูล้งทุนหุ้นกู ้พรอ้มทัง้แนวทางการปฏบิตัทิางกฎหมาย เมือ่วนัที ่16 
มถินุายน 2563 ณ กรมสง่เสรมิสหกรณ ์โดยมขีอ้สรปุทีส่ำาคญั ดงันี้

 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ณ สำานักงาน ชสอ. คณะกรรมการ 
ติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย โดย พลตำารวจโท 
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ 
อนิทรชมุนมุ ประธานกรรมการ สสท. นายจรลั เอีย่มสำาอางค์ 
ประธานกรรมการ ช.ส.ค. และผูแ้ทนสหกรณ์ผูล้งทนุ 5 ลำาดับแรก 
พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงาน
บริษัทการบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ 
รองประธานกรรมการ ชสอ. และ ดร.สมนกึ บญุใหญ ่ผูจ้ดัการใหญ ่
ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางการดำาเนินการของสหกรณ์      
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 1. กสส. จะประสานงานกับกรมบังคับคดี มาให้คำาแนะนำากับ
สหกรณผ์ูล้งทนุ ในการดำาเนนิการตามกฏหมายใหเ้ปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน
 2. กสส.จะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำาหนดแนวทาง        
ในการตัง้สำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู ใหเ้ปน็ประโยชนก์บัสหกรณ์
ผู้ลงทุนมากที่สุดภายในเดือนมิถุนายน 2563
 3. กสส. ร่วมกับ ชสอ. จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนทั้ง 87 สหกรณ์ 
มาประชุมร่วมกันเพื่อทำาความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่อไป

ในฐานะเจา้หนีบ้รษิทัฯ จากบรษิทัทีป่รกึษาด้านกฎหมาย ทัง้นี ้ชสอ.
จะเชญิสหกรณผ์ูล้งทนุหุ้นกูบ้รษิทัฯ มาประชมุร่วมกนัเพือ่พจิารณา
แนวทางการดำาเนินการต่อไปในต้นเดือนกรกฎาคม 2563

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 395 เดือนกรกฎ�คม 2563
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ชสอ. แจ้งคว�มคืบหน้�ก�รประชุมชี้แจงร่�งกฎกระทรวงฯ 

ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. 
นายจรัล เอ่ียมสำาอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย 
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ รศ.จุฑาทิพย์       
ภทัราวาท ที่ปรกึษา  และดร.สมนึก  บุญใหญ ่ ผูจ้ดัการใหญ ่ ชสอ.     
เข้าร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวง ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์        
ผู้แทน สนง.กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ
 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ ส่วนที่ 1 
การเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมใหญ่ ในข้อ 2. (1) ซึ่งตามร่างเดิม
ตอ้งแจง้เร่ืองผลประโยชนค่์าตอบแทน สวสัดกิาร และผลตอบแทน
อืน่ทีก่รรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีำานาจในการจดัการ และทีป่รกึษาของ
สหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบบัญชีท่ีผ่านมาโดยให้สหกรณ์แจ้ง
ในรายงานประจำาปีเป็นรายบุคคล นั้น 

ชสอ. และขบวนก�รสหกรณ์ ประชุมชี้แจงร่�งกฎกระทรวงฯ 

ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�  
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 ที่ ป ระชุม เสนอขอแก้ ไ ข
การแจ้งเรื่องผลประโยชน์
ตอบแทน สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นในข้อ 2(1) 
ให้สหกรณ์แจ้งในรายงาน
ประจำาปีเป็นภาพรวม ส่วน
การรายงานเป็นรายบุคคล

นั้นให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำาการสหกรณ์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ
เพ่ือให้สมาชิกทราบหลังประชุมใหญ่พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์รับทราบต่อไป
 ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้พิจารณาจะนำาไปพิจารณา       
ในการประชุมครั้งต่อไป

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. 
นายจรัล เอี่ยมสำาอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย 
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. รศ.จุฑาทิพย์ 
ภัทราวาท ที่ปรึกษา ชสอ. และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
ชสอ. เข้าร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวง ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ 
ผูแ้ทนสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยม ีผูแ้ทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
 1. ร่างกฎกระทรวงการกำาหนดคุณสมบัติและลักษณะ         
ต้องห้ามกรรมการดำาเนินการสหกรณ์และผู้จัดการฯ ในข้อ 8 ซ่ึง
เป็นบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามข้อ 5 (4) ท่ีกำาหนด
ห้ามกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ขนาดใหญ่ เป็นกรรมการและ           

ผู้จัดการในสหกรณ์และในชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น ซ่ึงจะไม่มี
ผลย้อนหลังแก่ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่ก่อนแล้ว โดยให้ดำารงตำาแหน่ง     
จนครบวาระ และข้อ 5 (5) ที่กำาหนดให้กรรมการ หรือ ผู้จัดการ 
ตอ้งพ้นจากตำาแหน่งไมเ่กิน 1 ป ีเปน็ผู้ตอ้งหา้ม จะไมม่ผีลยอ้นหลงั
แก่บุคคลที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ก่อนที่กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ
 2. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำาบัญชี การจัดทำาและการเปิดเผย
งบการเงินฯ โดยในข้อ 3 ของร่างฯ ในการให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
 3. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลฯ ที่ประชุม
เห็นชอบทำาร่างฯ
 ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้พิจารณาจะนำาไปพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป วันที่ 25 มิถุนายน 2563
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ศึกษาดูงาน

สอ. กรมช�่งโยธ�ทห�รอ�ก�ศ จก.

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ 
ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำานักธุรกิจ 
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ และ
เจ้าหน้าท่ี ชสอ. ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ษุภกร อภิชัยเจริญ 

กรรมการผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหาร
อากาศ จำากัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ชสอ. 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานด้านการเงินและ   
การลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ สำานักงาน ชสอ. นนทบุรี

สัมมน� “กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่” 

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หลักสูตร “กฎกระทรวงฯ 
ฉบับใหม่,แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และ พ.ร.บ. ห้ามเรียก
ดอกเบ้ียเงินกู้เกินอัตรา” จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
สระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563 
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ให้ทันต่อ
สภาวะความเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ทาง
ดา้นกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานของสหกรณ ์มผีูเ้ขา้รว่ม
สัมมนาจำานวน 114 คน 28 สหกรณ์ ณ วังยางริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 
จ. นครนายก
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ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19

สอ.กรมการขนส่งทางบก จก. มอบเงิน จำานวน 20,000 บาท       
ให้กับโรงเรียนปัญญานุกูลระยอง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน  
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 

สอ.สาธารณสุขเลย จก. มอบเงินจำานวน 20,000 บาท ให้กับ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทยใ์นการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ ์อุปกรณท์างการแพทย์
ในโครงการ ชสอ. รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19

สอ.กองทพัภาคที ่3 จก. มอบข้าวสารใหก้บัสมาชกิ จำานวน 89,620 
กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 

สอ.ครเูพชรบรีุ จก. รว่มกบั ชสอ. และเขตพืน้ทีส่หกรณส์มาชกิ ชสอ. 
ภาคตะวันตก มอบเงินจำานวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ในโครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19

ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สม�ชิกมอบชุด PPE 

ให้กับโรงพย�บ�ลในภ�คใต้ จำ�นวน 6 แห่ง 

ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อโรค COVID - 19

สอ.ครูปัตตานี จก. สอ.ครูยะลา จก.

สอ.ตำารวจภูเก็ต จก.

สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก. สอ.สาธารณสุขสตูล จก. สอ.ตำารวจสุราษฎร์ธานี จก.
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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 121, 122, 105, 106
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801184  กระเป๋าขนาด 12 น้ิว ราคา ใบละ 299.-บาท
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ช่องท�งก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�ก�ร  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวล� 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำ�ก�ร  วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย : ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 395 เดือนกรกฎ�คม 2563


