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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ชสอ. ได้ออกประกาศชี้แจงไปยังสหกรณ์สมาชิกถึงแนวทางดำ�เนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์
ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ THAI และได้เชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ฯ มาประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ ประกอบด้วยผู้แทน
จาก ชสอ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสหกรณ์ผู้ลงทุน
5 ลำ�ดับแรก โดยมีการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ทลี่ งทุนในหุน้ กูฯ้ โดยมีขอ้ สรุปร่วมกันยืนยันสหกรณ์ผลู้ งทุนจะรวมกันเป็นหนึง่ เดียวในการดำ�เนินการและ
เงินต้นของสหกรณ์ตอ้ งคงอยูเ่ พือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสหกรณ์ และเมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2563 คณะกรรมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาหุน้ กูฯ้ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ กำ�หนดแนวทาง
การปฏิบัติทางกฎหมาย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานงานกับกรมบังคับคดีมาให้คำ�แนะนำ�กับสหกรณ์ผู้ลงทุน
ในการดำ�เนินการตามกฏหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อกำ�หนดแนวทาง
ในการตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ผู้ลงทุนมากที่สุด ทั้งนี้ ชสอ. จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุน
ทั้ง 87 สหกรณ์ มาประชุมร่วมกันเพื่อทำ�ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป
สำ�หรับในปีนี้ ชสอ. กำ�หนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 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
ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. จึงได้เปิดรับเงินรับฝากประจำ�และตัว๋ สัญญาใช้เงิน รุน
่ รวมใจออม ระยะเวลา 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ย 2.90 % ต่อปี ทั้งนี้ กำ�หนดวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม
2563 สหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 127 -128, 109
ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
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(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
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คณะกรรมการติดตามการแก้ ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย
ยืนยันรักษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์อย่างเต็มที่
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 3 ล้านคน
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท.
นายจรัล เอี่ยมสำ�อาง ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย
นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) แต่งตั้งโดย ชสอ. ได้เชิญผู้แทนสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ติ ด ตามฯ เพื่ อ ระดมข้ อ คิ ด เห็ น กำ � หนดทิ ศ ทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
ร่วมกัน เมื่อในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. โดยมี
ข้อสรุปร่วมกันดังนี้
1. คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุน้ กูบ้ ริษทั การบินไทย
ยืนยันรักษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์อย่างเต็มที่ เพือ่ ไม่ให้
มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 3 ล้านคน
2. การกำ�หนดแนวทางเจรจา ต้องรอให้แผนฟื้นฟูกิจการมี
ความชัดเจนก่อน
3. ชสอ. ร่วมกับ สสท. และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เตรียม
ความพร้ อ มให้ คำ � แนะนำ � กระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ ในส่ ว นของ
สหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้

4. ชสอ. จะดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลเพื่อยืนยันจำ�นวนสหกรณ์
และเงินลงทุนในหุ้นกู้
ชสอ. ในฐานะผูน้ �ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ขอให้สมาชิกสหกรณ์
มัน่ ใจในทิศทางและแนวทางดำ�เนินการแก้ไขปัญหาหุน้ กู้ เพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ไว้อย่างดีที่สุด

ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายวินัย นิยโมสถ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นางประภาษร
ทิ พ ย์ ด ี รองผู ้ จ ั ด การใหญ่ ส ำ � นั ก ธุ ร กิ จ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟู
กิ จ การและการปฏิ บั ติ ข องเจ้ า หนี้ บ ริ ษั ท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) เพื่อรับฟัง
การชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและ
การปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) โดยอธิบดีกรมบังคับคดี
และคณะ รับฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ร่ ว มกั บ สหกรณ์เจ้าหนี้ โดยมี นางสาว
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน
และนายโอภาส ทองยงค์ อธิ บ ดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ สำ�นัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
โดยมีข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือ
สหกรณ์ เ จ้ า หนี้ หุ้ น กู้ บ ริ ษั ท การบิ น ไทยฯ
ทีส่ �ำ คัญ ดังนี้
1. ขอให้สหกรณ์เจ้าหนีท้ กุ แห่งรวมกัน
เป็นหนึง่ เดียวในการทีจ่ ะดำ�เนินการในเรือ่ งนี้
2. เงินต้นของสหกรณ์ ควรคงอยูเ่ พราะ
ว่าเป็นเงินของสมาชิกสหกรณ์
3.ได้เตรียมการแนวทางการบันทึกบัญชี

ของสหกรณ์และหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว เพือ่
ไม่ให้มผี ลกระทบต่อสหกรณ์มากนัก
สำ�หรับแนวทางการบันทึกบัญชีฯ สรุป
ได้ดงั นี้
1.เมื่ อ แผนฟื้ น ฟู ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้วทั้งด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้ท่ไี ด้
ตกลงกันในการปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยเฉพาะ
หุน้ กูท้ ต่ี อ้ งครบดิวในปี 63 อาจจะถูกขยาย
งวดออกไปเมื่อแผนการปรับโครงสร้างหนี้
ออกมาและมีการขยายงวดชำ�ระหนีอ้ อกไป
ก็จะถือว่าเป็นข้อตกลงสัญญาใหม่ท่ไี ม่ต้อง
มีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
2. ดอกเบีย้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปีน้ี จะหารือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นรายสหกรณ์
เพือ่ หาทางออกทีด่ ที ส่ี ดุ ของสหกรณ์
ทัง้ นี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัด
ให้มีการประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้ผ่านระบบ
zoom meetting และถ้ามีเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเชิญ
ทุกส่วนมาร่วมประชุมในครัง้ ต่อไป
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ชสอ. และสหกรณ์ผู้ลงทุนประชุมหารือ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการแก้ ไขปัญหาหุ้นกู้ THAI
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) โดย พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน
กรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการ
ช.ส.ค. และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำ�ดับแรก พร้อมด้วย
นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัท
การบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ
รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
เข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อ กั บ นายพิ เชษฐ์ วิ ริ ย ะพาหะ อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์
ผูล้ งทุนหุน้ กู้ พร้อมทัง้ แนวทางการปฏิบตั ทิ างกฎหมาย เมือ่ วันที่ 16
มิถนุ ายน 2563 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีขอ้ สรุปทีส่ �ำ คัญ ดังนี้
1. กสส. จะประสานงานกับกรมบังคับคดี มาให้คำ�แนะนำ�กับ
สหกรณ์ผลู้ งทุน ในการดำ�เนินการตามกฏหมายให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. กสส.จะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำ�หนดแนวทาง
ในการตัง้ สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ให้เป็นประโยชน์กบั สหกรณ์
ผู้ลงทุนมากที่สุดภายในเดือนมิถุนายน 2563
3. กสส. ร่วมกับ ชสอ. จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนทั้ง 87 สหกรณ์
มาประชุมร่วมกันเพื่อทำ�ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่อไป

ประชุมรับทราบแนวทางการดำ�เนินการของสหกรณ์
ในฐานะเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. คณะกรรมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย โดย พลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์
อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายจรัล เอีย่ มสำ�อางค์
ประธานกรรมการ ช.ส.ค. และผูแ้ ทนสหกรณ์ผลู้ งทุน 5 ลำ�ดับแรก
พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงาน
บริษัทการบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ
รองประธานกรรมการ ชสอ. และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางการดำ�เนินการของสหกรณ์
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ในฐานะเจ้าหนีบ้ ริษทั ฯ จากบริษทั ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย ทัง้ นี้ ชสอ.
จะเชิญสหกรณ์ผลู้ งทุนหุน้ กูบ้ ริษทั ฯ มาประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณา
แนวทางการดำ�เนินการต่อไปในต้นเดือนกรกฎาคม 2563
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ชสอ. แจ้งความคืบหน้าการประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท.
นายจรัล เอีย่ มสำ�อางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ที่ปรึกษา และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ.
เข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาร่ า งกฎกระทรวง ต่ อนายชนิ ส ร์ คล้ า ยสั ง ข์
ผู้แทน สนง.กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2563 สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ ส่วนที่ 1
การเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมใหญ่ ในข้อ 2. (1) ซึ่งตามร่างเดิม
ต้องแจ้งเรือ่ งผลประโยชน์คา่ ตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทน
อืน่ ทีก่ รรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี �ำ นาจในการจัดการ และทีป่ รึกษาของ
สหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบบัญชีท่ีผ่านมาโดยให้สหกรณ์แจ้ง
ในรายงานประจำ�ปีเป็นรายบุคคล นั้น

ที่ ป ระชุ ม เสนอขอแก้ ไ ข
การแจ้ ง เรื่ อ งผลประโยชน์
ตอบแทน สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นในข้อ 2(1)
ให้ ส หกรณ์ แ จ้ ง ในรายงาน
ประจำ�ปีเป็นภาพรวม ส่วน
การรายงานเป็นรายบุคคล
นั้นให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำ�การสหกรณ์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ
เพื่อให้สมาชิกทราบหลังประชุมใหญ่พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์รับทราบต่อไป
ส่ ว นร่ า งกฎกระทรวงที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาจะนำ � ไปพิ จ ารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป

ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ ประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท.
นายจรัล เอี่ยมสำ�อางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ที่ปรึกษา ชสอ. และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
ชสอ. เข้าร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวง ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์
ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี ผูแ้ ทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
1. ร่ า งกฎกระทรวงการกำ � หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะ
ต้องห้ามกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์และผู้จัดการฯ ในข้อ 8 ซึ่ง
เป็นบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามข้อ 5 (4) ที่กำ�หนด
ห้ามกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ขนาดใหญ่ เป็นกรรมการและ

ผู้จัดการในสหกรณ์และในชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น ซึ่งจะไม่มี
ผลย้อนหลังแก่ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนแล้ว โดยให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
จนครบวาระ และข้อ 5 (5) ที่กำ�หนดให้กรรมการ หรือ ผู้จัดการ
ต้องพ้นจากตำ�แหน่งไม่เกิน 1 ปี เป็นผูต้ อ้ งห้าม จะไม่มผี ลย้อนหลัง
แก่บุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนที่กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ
2. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำ�บัญชี การจัดทำ�และการเปิดเผย
งบการเงินฯ โดยในข้อ 3 ของร่างฯ ในการให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
3. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลฯ ที่ประชุม
เห็นชอบทำ�ร่างฯ
ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้พิจารณาจะนำ�ไปพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป วันที่ 25 มิถุนายน 2563
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ศึกษาดูงาน
สอ. กรมช่างโยธาทหารอากาศ จก.

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นายวินยั นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ และ
เจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ษุภกร อภิชยั เจริญ

กรรมการผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหาร
อากาศ จำ�กัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ชสอ.
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานด้านการเงินและ
การลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

สัมมนา “กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่”

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนา หลักสูตร “กฎกระทรวงฯ
ฉบับใหม่,แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และ พ.ร.บ. ห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตรา” จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
สระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ให้ทันต่อ
สภาวะความเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ทาง
ด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ มีผเู้ ข้าร่วม
สัมมนาจำ�นวน 114 คน 28 สหกรณ์ ณ วังยางริเวอร์ไซด์รีสอร์ท
จ. นครนายก
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ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สมาชิกมอบชุด PPE
ให้กับโรงพยาบาลในภาคใต้ จำ�นวน 6 แห่ง
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19

สอ.ตำ�รวจภูเก็ต จก.
สอ.ครูปัตตานี จก.

สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.

สอ.ครูยะลา จก.

สอ.สาธารณสุขสตูล จก.

สอ.ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จก.

ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ ไทยสู้ภัยโควิด - 19

สอ.กรมการขนส่งทางบก จก. มอบเงิน จำ�นวน 20,000 บาท
ให้กับโรงเรียนปัญญานุกูลระยอง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19

สอ.สาธารณสุขเลย จก. มอบเงินจำ�นวน 20,000 บาท ให้กับ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์ในการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ในโครงการ ชสอ. รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19

สอ.กองทัพภาคที่ 3 จก. มอบข้าวสารให้กบั สมาชิก จำ�นวน 89,620
กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

สอ.ครูเพชรบุรี จก. ร่วมกับ ชสอ. และเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคตะวันตก มอบเงินจำ�นวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ในโครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19
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801184 กระเป๋าขนาด 12 นิว้ ราคา ใบละ 299.-บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
10

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 395 เดือนกรกฎาคม 2563

11

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
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เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย
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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

