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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในรอบปีบัญชี 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม
2563) ชสอ. มีจ�ำ นวนสหกรณ์สมาชิก 1,099 สหกรณ์ มีสนิ ทรัพย์รวม 153,781 ล้านบาท
และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดกำ�ไรสุทธิ 1,966 ล้านบาท นับว่าเป็นปีที่มีผล  
การดำ�เนินงานที่ดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ และด้านความมั่นคงทางการเงิน
ภายใต้การบริหารงานตามนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์
ตามทีม่ ขี า่ วเผยแพร่โดยทัว่ ไปเกีย่ วกับการลงทุนในหุน้ กูบ้ ริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) -THAI ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) และสหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ นัน้   ชสอ.  ขอเรียนชีแ้ จงข้อมูลสถานะทางการเงิน
ของ ชสอ. ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เตรียมพร้อมสำ�รองสภาพคล่องไว้รวมทัง้ สิน้ 21,754.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ       
18.23 ของเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน  (เป็นเงิน 119,324.92 ล้านบาท)  ชสอ.  ขอยืนยันว่า  ขณะนี  ้ ชสอ.  และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ยงั ไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆ การดำ�เนินธุรกิจก็ยงั ดำ�เนินไปตามปกติทกุ ประการ ไม่มอี ะไรต้องกังวล
หรือตืน่ ตระหนกตกใจไปเกินกว่าสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง ขอให้สมาชิกทัง้ หลายโปรดมัน่ ใจและไว้วางใจในสหกรณ์ออมทรัพย์
ของพวกเราทุกคน อย่างไรก็ตาม  ชสอ.ได้รว่ มกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ทว่ั ประเทศ  พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์  โดยได้จดั เตรียมแผนสำ�รองเงินสภาพคล่องไว้เพียงพอตลอดเวลา เพือ่ รองรับวิกฤต
อย่างเต็มที่ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในฐานะศูนย์กลางทางการเงินของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ชสอ. ตั้งตู้สหกรณ์ “เติมสุข” บริเวณริมรั้วหน้าประตูทางเข้า  ชสอ. เพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ประชาชนที่ขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ยังได้มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล
จำ�นวน 15 แห่ง เพื่อมอบให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนในการเฝ้าระวัง ตรวจ
และรักษาโรค และมอบเสื้อจราจรสะท้อนแสงให้กับสถานีตำ�รวจจำ�นวน 12 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุน                      
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.20 %
ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) และโครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 4  อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
ทั้งนี้ วงเงินกู้รวมตามโครงการมีจำ�นวนจำ�กัดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2563
ถึง 30 มิถุนายน 2563  สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณครับ
				

						 พลตำ�รวจโท           
      

  (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
      ประธานกรรมการ
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ชสอ. ประชุมสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ THAI
เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
(ชสอ.) จัดประชุมการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) - THAI โดย
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ.  พร้ อ มด้ ว ย
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
นายวินยั นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย
รองประธานกรรมการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่  
ผู้ จั ด การใหญ่ ชสอ. โดยมี น ายสมชาย     
รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ.
เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น รายการ มี ส หกรณ์ ส มาชิ ก
ชสอ. ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม จำ�นวน
118 คน 68 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ.
นนทบุรี

โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้
1. ชสอ. ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยสหกรณ์    
ออมทรัพย์ทวั่ ประเทศ พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการณ์
สหกรณ์ โดยได้จัดเตรียมแผนสำ�รองเงิน
สภาพคล่อง ไว้เพียงพอตลอดเวลา
2. เห็นด้วยกับการฟื้นฟูกิจการของ
บริ ษั ท การบิ น ไทยฯ ภายใต้ ก ฎหมาย        
ล้มละลาย แต่กระบวนการฟื้นฟูจะต้องไม่
ทำ�ให้สหกรณ์เจ้าหนีเ้ สียหายเพราะเป็นเงิน
ของสมาชิก
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบมติ ครม.
ว่าการฟื้นฟูกิจการในส่วนหนี้สหกรณ์ 4.2
หมื่นล้านบาท ยืดหนี้ออกไป โดยมีเงื่อนไข
จะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม
3. จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อเป็นตัวแทน
สหกรณ์เจ้าหนี้ในการพิจารณาแผนฟื้นฟู
กิจการ
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2562
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำ�ทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ สำ�หรับปี 2562 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้และคณะกรรมการจัดสรรทุนได้พิจารณา
แล้วเห็นควรสนับสนุน จำ�นวน 78 โครงการ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท ดังนี้
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“เติมสุข”

ตู้สหกรณ์
ชสอ.
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยโควิด-19
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและ
เลขานุการ  พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ  ชสอ.  ร่วมเปิดตู้สหกรณ์  “เติมสุข”
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดทุนทรัพย์สำ�หรับจัดซื้อ
อาหารเพื่อบริโภคจากผลกระทบวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ บริเวณ         
หน้าอาคารสำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

ประมวลภาพประชาชนร่วมแบ่งปันใส่ตู้สหกรณ์
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มอบเสื้อตำ�รวจจราจรสะท้อนแสง
ให้กับสถานีตำ�รวจในจังหวัดนนทบุรี
เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2563 พลตำ � รวจโท วิ โรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ มอบ
เสื้อตำ�รวจจราจรสะท้อนแสง จำ�นวน 250 ตัว ให้กับสถานีตำ�รวจ
ในจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำ�รวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์
รองผู้ บั ง คั บ การ ตำ � รวจภู ธ รจั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ผู้ รั บมอบ      
เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในสังกัดใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ  
ความปลอดภัยทางด้านการจราจรในการให้บริการแก่ประชาชน
พร้อมเป็นกำ�ลังใจในการปฏิบัติภารกิจ
อย่ า งหนั ก ในช่ ว งการป้ อ งกั น และ
บรรเทาให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พ้นภัย
จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ
โควิด - 19 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

มอบชุด PPE - ICU ให้กบั โรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำ�นวน 7 แห่ง
ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ พร้ อ มด้ ว ย นางสาวพจนา  วาสิ ก รั ตน์             
รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. มอบชุด PPE - ICU ให้กับ      
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำ�นวน 7 แห่ง จำ�นวนแห่งละ 50 ชุด ดังนี้
สถาบันบำ�ราศนราดูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช     
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นกำ�ลังใจให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด – 19
“ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสูภ้ ยั โควิด - 19”
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สินค้าธุรกิจเสริม

080112 กระเป๋าสปอร์ต ราคา ใบละ 150.- บาท

802013 กระเป๋า Shopping
ราคาใบละ 120.-บาท

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
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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

ปีที่ 32 ฉบับที่ 394 เดือนมิถุนายน 2563

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

