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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ชสอ. และผู้แทนขบวนการสหกรณ์ชี้แจงผลกระทบร่างกฎกระทรวง 7 ฉบับ ต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ และมีข้อคิดเห็น               
ร่วมกันดังนี้
1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำ�หนดขนาดของสหกรณ์ ที่ประชุมเสนอเห็นควรให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ   
ขนาดของสหกรณ์ในแต่ละปี โดยสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งนายทะเบียนเนื่องจากได้ส่งรายงานกิจการประจำ�ปีแล้ว
2) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำ�หนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามอืน่ ของกรรมการและผูจ้ ดั การ ซึง่ กำ�หนดให้ผทู้ เี่ ป็น   
ที่ปรึกษาของสหกรณ์แห่งอื่นหรือสหกรณ์ประเภทอื่น ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ขบวนการ
สหกรณ์เสนอทีป่ ระชุมให้ตดั ทีป่ รึกษาสหกรณ์ออก เนือ่ งจากไม่มสี ว่ นได้เสียและไม่มอี �ำ นาจในการบริหารงานสหกรณ์ โดยที่
ประชุมรับข้อเสนอไปพิจารณาประกอบร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลต่อไป ส่วนร่างกฎกระทรวงอีก  5  ฉบับ จะนำ�ไป
พิจารณาในการประชุมกันครั้งต่อไป
สืบเนือ่ งจากที่ ชสอ. ได้จดั ”โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสูภ้ ยั โควิด – 19” รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 3,300,000.- บาท
ประกอบด้วย การมอบชุด PPE เป็นจำ�นวนเงิน 1,000,000.- บาท และสมทบทุนให้กบั โรงพยาบาล 8 แห่งๆ ละ 20,000 บาท
มอบหน้ากาก N95 เจลแอลกอฮอล์ น้ำ�ดื่ม และอาหารว่าง ให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  
ในจังหวัดนนทบุรี  มอบเสื้อกั๊กตำ�รวจจราจร  เครื่องสแกนอุณหภูมิที่หน้าผาก  หน้ากากผ้า  เจลแอลกอฮอล์  และน้ำ�ดื่ม
ให้กบั สถานีต�ำ รวจในจังหวัดนนทบุรี มอบถุงยังชีพ จำ�นวน 600 ชุด ให้กบั ประชาชน หมู่ 2 ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และสนับสนุนงบประมาณให้แก่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้ง 8 ภาคๆ ละ 100,000.- บาท ในการ
ดำ�เนินงานโครงการดังกล่าว
ท้ายนี  ้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู  ้ โครงการเงินกูร้ ะยะสัน
้ โครงการพิเศษ 1 อัตราดอกเบีย้   3.30 %  ต่อปี
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.45 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) และ
โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) โดยขยายเวลาให้ใช้บริการ
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ชสอ. ยังเพิม่ โครงการเงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 3 อัตราดอกเบีย้ 3.20 % ต่อปี
(ไม่มเี ฉลีย่ คืน) และโครงการเงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 4  อัตราดอกเบีย้ 3.25 % ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) ทัง้ นี้ วงเงินกู้
รวมตามโครงการมีจำ�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. แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน
หมู่ 2 ตำ�บลบางสีทอง 556 ครัวเรือน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) โดยพลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ แจกถุงยังชีพให้กับ
ประชาชน หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางสีทอง จำ�นวน 556 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานในอำ�เภอบางกรวย ได้แก่ อำ�เภอบางกรวย สถานีต�ำ รวจภูธรอำ�เภอ
บางกรวย เทศบาลตำ�บลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางสีทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ได้จัดส่งบุคลากรมาช่วยอำ�นวย     
ความสะดวก จัดระเบียบ และคัดกรองประชาชนที่เดินทางมารับถุง ยังชีพ        
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
สื บ เนื่ อ งจากขณะนี้ มี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019    
(COVID – 19) ทั่วโลก และมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นจำ�นวนมากนั้น ชสอ.
ในฐานะศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานเพื่อ        
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธชี ว่ ยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตามหลักสหกรณ์ ข้อที่ 7 เอือ้ อาทรต่อชุมชน
และสังคม และความคาดหวังว่าการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์       
จะเป็นการดำ�เนินการทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมได้เห็นคุณค่าของ
การสหกรณ์ไทย

“ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19”
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ชสอ. มอบเครื่องแสกนอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย N95
ช่วยเหลือสถานีตำ�รวจและโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี
เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2563 พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยนายวินัย
นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ นายธงชัย
วิทยานุกรณ์ กรรมการดำ�เนินการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการ
และเลขานุการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ดร.ปณ
ั ฐวิชญ์ มุงสมัครศรีกลุ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ทีป่ รึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบ
เครือ่ งแสกนอุณหภูมิ ให้กบั กองบังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
กองกำ�กับการสืบสวนตำ�รวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และสถานีตำ�รวจ
จำ�นวน 12 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพน
ั ตำ�รวจเอก เขมพัทธ์
โพธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำ�กับการตำ�รวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี พันตำ�รวจเอก ศิวชั ศรีวชิ ยั ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจ
ภูธรอำ�เภอบางกรวย และพันตำ�รวจเอก ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส
ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ร่วมรับมอบ และมอบ
หน้ากากอนามัย N95 ให้กบั โรงพยาบาล จำ�นวน 12 แห่ง ในจังหวัด
นนทบุรี โดยมีนางสาวโสภิฎดา สิริยากร เภสัชกรปฏิบัติการ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับมอบ เพื่อช่วยเหลือ
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19

ชสอ.และผู้แทนขบวนการสหกรณ์ชี้แจงผลกระทบ
สหกรณ์กับร่างกฎกระทรวง 7 ฉบับ ต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
พลตำ � รวจโท วิ โรจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้ อ มด้ ว ย            
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา และ
ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมชี้แจงผลกระทบของการดำ�เนินกิจการสหกรณ์ในการ
พิจารณาร่างกฎกระทรวง จำ�นวน 7 ฉบับ ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อำ�นวยการกอง
กฎหมายสวัสดิการสังคม สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีผู้แทนธนาคาร                    
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสมภพ       
โหตระกิตย์ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ และมีข้อคิดเห็นร่วมกันดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำ�หนดขนาดของสหกรณ์   ที่ประชุมเสนอเห็นควรให้
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ป ระกาศขนาดของสหกรณ์ ใ นแต่ ล ะปี โดยสหกรณ์ ไ ม่ ต้ อ งแจ้ ง            
นายทะเบียน เนื่องจากได้ส่งรายงานกิจการประจำ�ปีแล้ว
2.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำ�หนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการ      
และผู้จัดการ ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์แห่งอื่นหรือสหกรณ์ประเภทอื่น
ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ขบวนการสหกรณ์เสนอที่ประชุมให้
ตัดที่ปรึกษาสหกรณ์ออกเนื่องจากไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีอำ�นาจในการบริหารงานสหกรณ์
โดยที่ประชุมรับข้อเสนอไปพิจารณาประกอบร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลต่อไป ส่วนร่าง
กฎกระทรวงอีก 5 ฉบับ จะนำ�ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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ประมวลภาพ โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ ไทยสู้ภัยโควิด - 19
ของ
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. และเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

กรมราชทัณฑ์

สอ.ครูกระบี่ จก.

สอ.ครูกาญจนบุรี จก.

สอ.ครูจันทบุรี จก.

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

สอ.ครูเชียงใหม่ จก.

สอ.ครูตาก จก.

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สอ.ครูนราธิวาส จก.

สอ.ครูน่าน จก.

สอ.ครูบุรีรัมย์ จก.

สอ.ครูพะเยา จก.

สอ.ครูพิษณุโลก จก.

สอ.ครูพังงา จก.

สอ.ครูสกลนคร จก.

สอ.ครูลำ�ปาง จก.

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

สอ.ครูสิงห์บุรีจก.

สอ.ครสุโขทัย จก.

ตำ�รวจนครศรีธรรมราช

ตำ�รวจสตูล

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี

มศว.
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สอ.ครูขอนแก่น จก.

สอ.ครูสมุทรสงคราม จก.

สอ.ครูอุทัยธานี จก.

รพ.หาดใหญ่

คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ตำ�รวจขอนแก่น
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ม.แม่โจ้

สาธารณสุขเชียงราย

สอ.นาวิกโยธิน จก.

สาธารณสุขน่าน

สาธารณสุขเชียงราย

สาธารณสุขพิจิตร

สาธารณสุขสกลนคร

สามัญศึกษาเพชรบูรณ์

รพ.พัทลุง

ประมวลภาพ เขตพื้นที่ สหกรณ์สมาชิก ชสอ. บริจาคเงินช่วยโควิด -19

รพ.ปัตตานี

รพ.บ้างฉาง

กทม. พื้นที่ 2

สอ.ครูตราด จก.

สอ.ครูนครปฐม จก.

สอ.ครูสุพรรณบุรี จก.

เครือข่ายพัฒนาครูสระแก้ว

ชุมชน 1

รพ.หาดใหญ่ 1

สนง. สาธารณสุขอำ�เภอบ้างฉาง

ชุมชน 2

ชุมชน 3

ตะวันออก

ตำ�รวจภูเก็ต

ตำ�รวจสตูล

พื้นที่ 1.1

สาธารณสุขชัยนาท

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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สารแสดงความห่วงใยจากมิตรภาพ
ที่มีร่วมกันมายาวนาน

(ชสอ. ส่งสารแสดงความห่วงใยและให้กำ�ลังใจแก่ KFCC
ในภาวะโรคระบาด COVID-19)

COVID-19
เราจะเอาชนะมันไปด้วยกัน

หากคุณสู้และอดทนโดยไม่ยอมแพ้
ผมมั่นใจว่าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ชา้
มิตรภาพอันยาวนานระหว่าง ชสอ. และ KFCC

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ชุ ม ชนแห่ ง
สาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community
Credit Cooperatives: KFCC) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) (The Federation of Savings and
Credit Cooperatives of Thailand Limited: FSCT) เมื่อย้อนกลับ
ไป 27 ปีที่ผ่านมา Mr. Lee Kyu Yi ประธานกรรมการ KFCC และ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ ชสอ. ได้ลงนาม MOU
ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิก
ของทั้ ง สององค์ ก ร ผ่ า นการศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้                     
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โดยในปีนั้น KFCC ดำ�เนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์
ระหว่างประเทศขึน้ เป็นครัง้ แรกเสมือนเป็นความสัมพันธ์ทางการทูต
ของพลเรือน และยังกำ�หนดจัดโครงการเป็นประจำ�ทุกปีให้แก่ผู้นำ�
สหกรณ์ กระบวนการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์การเป็นต้น
แบบสหกรณ์ และการแลกเปลี่ยนทางเทคนิควิชาการ รวมถึงด้าน IT
เป็นประจำ�ทุกปี
ปัจจุบันนี้ แม้จะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา       
แต่ ด้ ว ยความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจซึ่ ง กั น และกั น ทำ � ให้ เ รายั ง คงมี ก าร               
แลกเปลี่ยนและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดมา และ
ยังผลักดันให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาร่วมกัน ในห้วงช่วงเวลา
ที่มีเหตุการณ์ดีๆที่น่าจดจำ�เกิดขึ้นนั้น พวกเราก็มักจะแสดงความ
ยินดีแก่กันและกันเสมอ และเรายังพึ่งพาอาศัยกันจนกลายเป็น                
ผู้ที่คอยให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง แม้ในขณะที่ต้อง
ประสบพบเจอกับเหตุการณ์รา้ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกร
ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลกในปี 2552 อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิด
ขึน้ ในประเทศไทยในปี 2554 ซึง่ เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ หลายร้อยคน
รวมถึ ง การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2559 ทั้ง           
2 องค์กรจะสวดมนต์ภาวนาเพือ่ ให้ก�ำ ลังใจและปลอบโยนซึง่ กันและ
กันมาโดยตลอด

สารแสดงความห่วงใยที่แสนอบอุ่น

เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประสบภัย
จากโรคระบาด COVID-19 ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจาก
จังหวัดแทกูและคย็องซังเหนือ ชาวเกาหลีตกอยูใ่ นห้วงแห่งความวิตก
กังวล และความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัส ต่อมา เมื่อ KFCC ได้รับสาร
แสดงความห่วงใยจากประเทศไทย โดย พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. ส่งถึง KFCC เพื่อแสดงความห่วงใยและ
ความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด COVID-19 ใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ
ในเร็ววัน ซึ่งทุกคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
คำ�ตอบมันอยู่ในความพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึง
การแบ่งเบาความทุกข์ในช่วงเวลาที่ยากลำ�บากต่างๆ สารแสดง
ความห่วงใยจากประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นกำ�ลังใจที่สำ�คัญ
มาก Mr. Park Cha Hoon ประธานกรรมการ KFCC ยังได้แสดง
ความขอบคุณอย่างสุดซึง้ แก่ พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. โดยทันที ในนามของ KFCC และประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีส�ำ หรับสารให้กำ�ลังใจที่ได้รับจากประเทศไทย

ระหว่างกันมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมีโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�
สหกรณ์ระหว่างไทยและเกาหลี ประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน
เอเชียที่ส่งความช่วยเหลือไปให้เกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีปี 2493
ในเวลานั้ น ประเทศไทยเป็ น ประเทศเดี ยวเท่ า นั้ น ในเอเชี ย ที่ ส่ ง         
ทั้งทหารราบ เรือรบ และอากาศยานขนส่งไปช่วยรบในสงคราม      
โดยทหารเหล่านีไ้ ด้รบั สมญานามว่า “เสือน้อย” ซึง่ ได้รบั ชัยชนะหลาย
ครัง้ แม้กระทัง่ เมือ่ สงครามสิน้ สุดลง ประเทศไทยก็ยงั มีทหารประจำ�
การอยู่ที่เกาหลีใต้ถึงปี 2515 และยังให้การสนับสนุนการฟื้นฟู
ประเทศหลังสงครามอีกด้วย ผมภูมิใจที่จะกล่าวว่าประเทศไทยเป็น
พี่น้องร่วมสายเลือดของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างแท้จริง
แม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นหลายครั้ง แต่พวกเราก็สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคไปได้ด้วยดี จากแรงสนับสนุ นซึ่งกันและกั น และตอนนี้      
พวกเราก็ ก ำ � ลั ง จะผ่ า นปั ญ หาเหล่ า นั ้ น ไป  หากพวกเราขยาย           
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน ซึ่งมันจะเป็นโอกาสในการเติบโต
มากขึ้น สารที่แสดงถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นพลังในการ         
เข้าใกล้ระยะห่างทางจิตใจและการรวมกันเป็นหนึง่ ผมเชือ่ ว่าพวกเรา
สามารถเอาชนะภาวะโรคระบาด COVID-19 นีไ้ ปได้ดว้ ยกัน รวมทัง้
มิตรภาพระหว่าง KFCC และ ชสอ.จะเข้มแข็งมากขึ้นอย่างแน่นอน
(ที่มา: บทความตอนหนึ่งจาก KFCC)

มิตรภาพที่มั่นคงตลอดกาลนาน!

โดยความเป็ น จริ ง แล้ ว ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี แ ละ
ประเทศไทยรักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในการให้ความร่วมมือ
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สินค้าธุรกิจเสริม

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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

