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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีบัญชี	2562	 (1	 เมษ�ยน	2562	–	31	มีน�คม	

2563)	ชสอ.	มีจำ�นวนสหกรณ์สม�ชิก	1,099	สหกรณ์	มีสินทรัพย์รวม	153,781	ล้�นบ�ท	

และส�ม�รถบริห�รสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดกำ�ไรสุทธิ	1,966	 ล้�นบ�ท	นับว่�เป็นปีที่มีผล		
ก�รดำ�เนินง�นที่ดีม�ก	ทั้งในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่�งๆ	และด้�นคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	

ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นต�มนโยบ�ยโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ลและอุดมก�รณ์สหกรณ์

	 ต�มทีม่ขี�่วเผยแพร่โดยทัว่ไปเก่ียวกับก�รลงทนุในหุน้กูบ้รษิทัก�รบนิไทย	จำ�กดั	(มห�ชน)	-THAI	ของชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	(ชสอ.)	และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่�งๆ	น้ัน		ชสอ.		ขอเรียนช้ีแจงข้อมูลสถ�นะท�งก�รเงิน

ของ	ชสอ.	ณ	วันท่ี	18	พฤษภ�คม	2563	เตรียมพร้อมสำ�รองสภ�พคล่องไว้รวมท้ังส้ิน	21,754.40	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ							

18.23	ของเงินรับฝ�กและตั๋วสัญญ�ใช้เงิน		(เป็นเงิน	119,324.92	ล้�นบ�ท)		ชสอ.		ขอยืนยันว่�		ขณะนี้		ชสอ.		และ

สหกรณอ์อมทรพัยยั์งไม่ไดเ้กิดคว�มเสียห�ยใดๆ	ก�รดำ�เนนิธรุกจิกยั็งดำ�เนนิไปต�มปกติทกุประก�ร	ไมมี่อะไรตอ้งกงัวล

หรือต่ืนตระหนกตกใจไปเกนิกว�่สถ�นก�รณท์ีเ่ปน็จรงิ	ขอให้สม�ชิกท้ังหล�ยโปรดมัน่ใจและไวว้�งใจในสหกรณอ์อมทรัพย์

ของพวกเร�ทุกคน	อย่�งไรก็ต�ม		ชสอ.ได้ร่วมกับเครือข่�ยสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวประเทศ		พร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	

ต�มหลกัก�รและอดุมก�รณ์สหกรณ์		โดยไดจ้ดัเตรยีมแผนสำ�รองเงนิสภ�พคลอ่งไว้เพยีงพอตลอดเวล�	เพ่ือรองรบัวกิฤต

อย่�งเต็มที่	พร้อมที่จะปฏิบัติภ�รกิจในฐ�นะศูนย์กล�งท�งก�รเงินของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

	 ชสอ.	ตั้งตู้สหกรณ	์“เติมสุข”	บริเวณริมรั้วหน้�ประตูท�งเข้�	ชสอ.	เพื่อแบ่งปันอ�ห�ร	เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ

ประช�ชนที่ข�ดแคลนในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อโรคโควิด	–	19	นอกจ�กนี้ยังได้มอบชุด	PPE	ให้กับโรงพย�บ�ล

จำ�นวน	15	แห่ง	 เพื่อมอบให้กับแพทย์	พย�บ�ล	 เจ้�หน้�ที่และบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่มีส่วนในก�รเฝ้�ระวัง	ตรวจ	

และรักษ�โรค	และมอบเสื้อจร�จรสะท้อนแสงให้กับสถ�นีตำ�รวจจำ�นวน	12	แห่ง	 ในจังหวัดนนทบุรี	 เพื่อสนับสนุน																						

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในก�รป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด	-	19

	 ท้�ยนี้	 ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริก�รเงินกู้	โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 3	อัตร�ดอกเบี้ย	3.20	%	

ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	และโครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 4	 	อัตร�ดอกเบี้ย	3.25	%	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	

ทั้งนี้	วงเงินกู้รวมต�มโครงก�รมีจำ�นวนจำ�กัดไม่เกิน	10,000	ล้�นบ�ท	หรือระยะเวล�ตั้งแต	่วันที่	16	เมษ�ยน	2563	

ถึง	30	มิถุน�ยน	2563		สหกรณ์สม�ชิกที่มีคว�มประสงค์ใช้บริก�รติดต่อ	ฝ่�ยสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	

ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอขอบคุณสหกรณ์สม�ชิกทุกท่�นด้วยคว�มเค�รพรักม�	ณ	ที่นี้	อีกครั้งหนึ่ง	

ขอบคุณครับ

                 พลตำ�รวจโท											
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 	 	 						ประธ�นกรรมก�ร
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	 เมือ่วนัที	่19	พฤษภ�คม	2563	ชมุนมุ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	
(ชสอ.)	จัดประชุมก�รลงทุนในหุ้นกู้บริษัท
ก�รบินไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	-	THAI	โดย	
พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ.		พร้อมด้วย	
น�ยปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	ประธ�นกรรมก�ร	
สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	
น�ยวินยั	นยิโมสถ	น�ยไพบลูย	์แกว้เพท�ย	
รองประธ�นกรรมก�ร	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่		
ผู้จัดก�รใหญ่	 ชสอ.	 โดยมีน�ยสมช�ย					
รัตนอ�รี	 กรรมก�รและเลข�นุก�ร	 ชสอ.	
เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�ร	 มีสหกรณ์สม�ชิก	
ชสอ.	ที่ได้รับผลกระทบเข้�ร่วม	 จำ�นวน	
118	คน	68	สหกรณ	์ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	
นนทบุรี	

ชสอ. ประชุมสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ THAI
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โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้
	 1.	 ชสอ.	 ร่วมกับเครือข่�ยสหกรณ์			
ออมทรพัยท์ัว่ประเทศ	พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื
ซึ่งกันและกันต�มหลักก�รและอุดมก�รณ์
สหกรณ์	 โดยได้จัดเตรียมแผนสำ�รองเงิน
สภ�พคล่อง	ไว้เพียงพอตลอดเวล�
	 2.	 เห็นด้วยกับก�รฟื้นฟูกิจก�รของ
บริษัทก�รบินไทยฯ	 ภ�ยใต้กฎหม�ย								
ล้มละล�ย	แต่กระบวนก�รฟื้นฟูจะต้องไม่
ทำ�ใหส้หกรณเ์จ�้หนีเ้สยีห�ยเพร�ะเปน็เงนิ
ของสม�ชิก
	 อนึ่งที่ประชุมได้รับทร�บมติ	 ครม.	
ว่�ก�รฟื้นฟูกิจก�รในส่วนหนี้สหกรณ	์4.2	
หมื่นล้�นบ�ท	ยืดหนี้ออกไป	โดยมีเงื่อนไข
จะจ�่ยดอกเบี้ยเพิ่ม
	 3.	จัดตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อเป็นตัวแทน
สหกรณ์เจ้�หน้ีในก�รพิจ�รณ�แผนฟื้นฟู
กิจก�ร
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ก�รให้เงินสนับสนุนโครงก�รของโรงเรียน

ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ประจำ�ปี 2562

	 ชสอ.	 ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียน	 ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 เป็นประจำ�ทุกปี	 โดยสนับสนุนแบบต่อเน่ืองให้แก่เด็กนักเรียน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้�ฯ	จนจบระดับมัธยมศึกษ�	และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงก�รต�่งๆ	ของโรงเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
ทั่วประเทศ	สำ�หรับป	ี2562	ชสอ.	ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไว้และคณะกรรมก�รจัดสรรทุนได้พิจ�รณ�
แล้วเห็นควรสนับสนุน	จำ�นวน	78	โครงก�ร	เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น	1,170,000	บ�ท	ดังนี้

6



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 394 เดือนมิถุน�ยน 2563

7



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 394 เดือนมิถุน�ยน 2563

ตู้สหกรณ ์“เติมสุข” ชสอ.

ช่วยเหลือประช�ชนที่เดือดร้อนจ�กภัยโควิด-19

	 เมื่อวันที่	13	พฤษภ�คม	2563	นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและ
เลขานุการ		พร้อมด้วยฝ่�ยจัดก�ร		ชสอ.		ร่วมเปิดตู้สหกรณ์		“เติมสุข”	
เพื่อช่วยเหลือประช�ชนที่ได้รับคว�มเดือดร้อน	ข�ดทุนทรัพย์สำ�หรับจัดซื้อ
อ�ห�รเพื่อบริโภคจ�กผลกระทบวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโควิด	-	19	ณ	บริเวณ									
หน้�อ�ค�รสำ�นักง�น	ชสอ.	นนทบุรี

ประมวลภ�พประช�ชนร่วมแบ่งปันใส่ตู้สหกรณ์ “เติมสุข”
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 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่	 พร้อมด้วย	น�งส�วพจน�	 ว�สิกรัตน์												
รองผู้จัดก�รใหญ่สำ�นักบริห�รง�น	และเจ้�หน้�ท่ี	 ชสอ.	มอบชุด	PPE	 -	 ICU	 ให้กับ						
โรงพย�บ�ลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	จำ�นวน	7	แห่ง	จำ�นวนแห่งละ	50	ชุด	ดังนี้	
สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร	 โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ	 โรงพย�บ�ลศิริร�ช					
โรงพย�บ�ลร�ม�ธบิด	ีโรงพย�บ�ลร�ชวถิ	ีโรงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณส์ภ�ก�ช�ดไทย	และ
โรงพย�บ�ลพระนั่งเกล�้	เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นและเป็นกำ�ลังใจให้เจ้�หน้�ที่และ
บุคล�กรท�งก�รแพทย์ในก�รควบคุมและป้องกันโรคโควิด	–	19	

	 เมื่อวันที่	 16	 พฤษภ�คม	 2563	พลตำารวจโท วิโรจน์          
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	พร้อมด้วย	คณะกรรมก�ร	
ดำ�เนินก�ร	ที่ปรึกษ�	ผู้ตรวจสอบกิจก�ร	และฝ่�ยจัดก�ร	มอบ
เสื้อตำ�รวจจร�จรสะท้อนแสง	จำ�นวน	250	ตัว	ให้กับสถ�นีตำ�รวจ
ในจังหวัดนนทบุรี	 โดย	พันตำารวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์         
รองผู้บังคับการ ตำารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ						
เพื่อแจกจ่�ยให้กับเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในสังกัดใช้ปฏิบัติหน้�ที่เพื่อ		
คว�มปลอดภัยท�งด้�นก�รจร�จรในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน	

พร้อมเป็นกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติภ�รกิจ
อย่�งหนักในช่วงก�รป้องกัน	 และ
บรรเท�ให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรี	พ้นภัย
จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช ื ้อ
โควิด	-	19	ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	นนทบุรี

มอบเสื้อตำ�รวจจร�จรสะท้อนแสง

ให้กับสถ�นีตำ�รวจในจังหวัดนนทบุรี

มอบชุด PPE - ICU ให้กับโรงพย�บ�ล

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำ�นวน 7 แห่ง

9

“ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19”
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สินค้าธุรกิจเสริม

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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สินค้าธุรกิจเสริม

080112 กระเป๋าสปอร์ต  ราคา ใบละ 150.- บาท

802013  กระเป๋า Shopping 

ราคาใบละ 120.-บาท

801184  กระเป๋าขนาด 12 น้ิว ราคา ใบละ 299.-บาท



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 394 เดือนมิถุน�ยน 2563
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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

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บ�งกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 394 เดือนมิถุน�ยน 2563


