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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 393 เดือนพฤษภ�คม 2563

ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ชสอ.	และผู้แทนขบวนการสหกรณ์ช้ีแจงผลกระทบร่างกฎกระทรวง	7	ฉบับ	ต่อสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง	 2	ฉบับ	 และมีข้อคิดเห็น															

ร่วมกันดังนี้

	 1)	 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนดขนาดของสหกรณ์	ที่ประชุมเสนอเห็นควรให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ			

ขนาดของสหกรณ์ในแต่ละป	ีโดยสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งนายทะเบียนเนื่องจากได้ส่งรายงานกิจการประจำาปีแล้ว	

	 2)	รา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกำาหนดคณุสมบตั	ิลกัษณะตอ้งหา้มอืน่ของกรรมการและผูจ้ดัการ	ซึง่กำาหนดใหผู้้ท่ีเป็น			

ที่ปรึกษาของสหกรณ์แห่งอ่ืนหรือสหกรณ์ประเภทอื่น	ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่	ขบวนการ

สหกรณเ์สนอทีป่ระชมุใหต้ดัทีป่รกึษาสหกรณอ์อก	เน่ืองจากไมม่สีว่นไดเ้สยีและไมม่อีำานาจในการบรหิารงานสหกรณ์	โดยที่

ประชุมรับข้อเสนอไปพิจารณาประกอบร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลต่อไป	 ส่วนร่างกฎกระทรวงอีก	 	5	 	ฉบับ	จะนำาไป

พิจารณาในการประชุมกันครั้งต่อไป

	 สืบเน่ืองจากท่ี	ชสอ.	ได้จัด	”โครงการ	ชสอ.	รวมใจ	สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด	–	19”	รวมเป็นเงินท้ังส้ิน	3,300,000.-	บาท

ประกอบด้วย	การมอบชุด	PPE	เป็นจำานวนเงิน	1,000,000.-	บาท	และสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล	8	แห่งๆ	ละ	20,000	บาท	

มอบหน้ากาก	N95	เจลแอลกอฮอล์	น้ำาดื่ม	และอาหารว่าง	ให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล		

ในจังหวัดนนทบุรี		มอบเสื้อกั๊กตำารวจจราจร		เครื่องสแกนอุณหภูมิที่หน้าผาก		หน้ากากผ้า		เจลแอลกอฮอล์		และน้ำาดื่ม	

ใหก้บัสถานตีำารวจในจงัหวดันนทบรีุ	มอบถงุยงัชพี	จำานวน	600	ชุด	ให้กบัประชาชน	หมู	่2	ตำาบลบางสทีอง	อำาเภอบางกรวย	

จังหวัดนนทบุร	ีและสนับสนุนงบประมาณให้แก่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ทั้ง	8	ภาคๆ	ละ	100,000.-	บาท	ในการ

ดำาเนินงานโครงการดังกล่าว	

	 ท้ายน้ี		ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้		โครงการเงินกู้ระยะส้ันโครงการพิเศษ 1 	อัตราดอกเบ้ีย		3.30	%		ต่อปี	

(ไม่มีเฉล่ียคืน)	  โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 2	อัตราดอกเบี้ย	3.45	%	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	และ	

โครงการเงนิกูร้ะยะปานกลางโครงการพเิศษ 3	อตัราดอกเบี้ย	3.60	%	ตอ่ป	ี(ไม่มเีฉลีย่คนื)	โดยขยายเวลาใหใ้ชบ้รกิาร

ถึงวันท่ี	31	พฤษภาคม	2563	นอกจากน้ี	ชสอ.	ยังเพ่ิมโครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 3	อัตราดอกเบ้ีย	3.20	%	ต่อปี	

(ไมม่เีฉลีย่คนื)	และโครงการเงนิกูร้ะยะยาวโครงการพเิศษ 4		อตัราดอกเบ้ีย	3.25	%	ตอ่ป	ี(ไมม่เีฉล่ียคนื)	ทัง้นี	้วงเงนิกู้

รวมตามโครงการมีจำานวนจำากัดไม่เกิน	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	ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา	ณ	ที่นี้	อีกครั้งหนึ่ง	ขอบคุณครับ

                 พลตำารวจโท											
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการ
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	 ชมุนมุสหกรณอ์อมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	จำากดั	(ชสอ.)	โดยพลตำารวจโท  
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	

ที่ปรึกษา	สภาที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และฝ่ายจัดการ	แจกถุงยังชีพให้กับ

ประชาชน	หมู่ที่	2	ตำาบลบางสีทอง	จำานวน	556	ครัวเรือน	เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที	่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา		2019		(COVID	-19)		โดยได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานในอำาเภอบางกรวย	 ได้แก่	อำาเภอบางกรวย	สถานีตำารวจภูธรอำาเภอ

บางกรวย	เทศบาลตำาบลบางสีทอง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบางสีทอง	

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี	 2	 และเจ้าหน้าท่ี	 อสม.	 ท่ีได้จัดส่งบุคลากรมาช่วยอำานวย					

ความสะดวก	 จัดระเบียบ	 และคัดกรองประชาชนท่ีเดินทางมารับถุงยังชีพ								

เมื่อวันที่	27	เมษายน	2563	ณ	บริเวณหน้าอาคารสำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

	 สืบเนื่องจากขณะน้ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019				

(COVID	–	19)	ทั่วโลก	และมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นจำานวนมากนั้น	ชสอ.

ในฐานะศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์	 มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานเพื่อ								

ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก	โดยวิธีช่วยเหลือ	

ตนเองและชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั	ตามหลกัสหกรณ	์ขอ้ที	่7	เอือ้อาทรตอ่ชมุชน

และสังคม	และความคาดหวังว่าการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์							

จะเปน็การดำาเนนิการทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมไดเ้หน็คุณคา่ของ

การสหกรณ์ไทย

“ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19”

ชสอ. แจกถุงยังชีพให้กับประช�ชน

หมู่ 2 ตำ�บลบ�งสีทอง 556 ครัวเรือน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 393 เดือนพฤษภ�คม 2563



	 เมื่อวันที่ 	 29	 เมษายน	 2563	พลตำารวจโท วิโรจน์              
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	พร้อมด้วยนายวินัย	
นิยโมสถ	นายไพบูลย	์แก้วเพทาย	รองประธานกรรมการ	นายธงชัย	
วิทยานุกรณ	์กรรมการดำาเนินการ	นายสมชาย	รัตนอารี	กรรมการ
และเลขานุการ	นายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	ดร.ปัณฐวิชญ์	มุงสมัครศรีกุล	
รศ.จุฑาทิพย์	 ภัทราวาท	 ท่ีปรึกษา	และฝ่ายจัดการ	ชสอ.	 ร่วมมอบ
เคร่ืองแสกนอุณหภูมิ	 ให้กับกองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี	
กองกำากับการสืบสวนตำารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี	 และสถานีตำารวจ	
จำานวน	12	แห่ง	ในจังหวัดนนทบุรี	โดยมีพันตำารวจเอก เขมพัทธ์ 
โพธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำากับการตำารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี พันตำารวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย ผู้กำากับการสถานีตำารวจ
ภูธรอำาเภอบางกรวย และพันตำารวจเอก ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส 
ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรรัตนาธิเบศร์	 ร่วมรับมอบ	และมอบ
หน้ากากอนามัย	N95	ให้กับโรงพยาบาล	จำานวน	12	แห่ง	ในจังหวัด
นนทบุรี	 โดยมีนางสาวโสภิฎดา สิริยากร เภสัชกรปฏิบัติการ 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี	รับมอบ	เพื่อช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีตำารวจและบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง
กับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด	-	19

ชสอ.และผู้แทนขบวนก�รสหกรณ์ช้ีแจงผลกระทบ

สหกรณ์กับร่�งกฎกระทรวง 7 ฉบับ ต่อสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	 พร้อมด้วย												
นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	รองประธานกรรมการ	 รศ.จุฑาทิพย์	 ภัทราวาท	ที่ปรึกษา	และ
ผู้แทนขบวนการสหกรณ์	 เข้าร่วมชี้แจงผลกระทบของการดำาเนินกิจการสหกรณ์ในการ
พิจารณาร่างกฎกระทรวง	จำานวน	7	ฉบับ	ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อำานวยการกอง
กฎหมายสวัสดิการสังคม สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยมีผู้แทนธนาคาร																				
แหง่ประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	สำานกังานเศรษฐกจิการคลงั	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม	 เมื่อวันท่ี	30	 เมษายน	2563	ณ	ห้องประชุมสมภพ							
โหตระกิตย์ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	กรุงเทพฯ
	 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง	2	ฉบับ	และมีข้อคิดเห็นร่วมกันดังนี้	
	 1.	ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนดขนาดของสหกรณ์			ที่ประชุมเสนอเห็นควรให้
นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศขนาดของสหกรณ์ในแต่ละปี	 โดยสหกรณ์ไม่ต้องแจ้ง												
นายทะเบียน	เนื่องจากได้ส่งรายงานกิจการประจำาปีแล้ว
	 2.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนดคุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการ						
และผู้จัดการ	 ซึ่งกำาหนดให้ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์แห่งอ่ืนหรือสหกรณ์ประเภทอื่น
ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่	ขบวนการสหกรณ์เสนอที่ประชุมให้
ตัดที่ปรึกษาสหกรณ์ออกเนื่องจากไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีอำานาจในการบริหารงานสหกรณ	์
โดยที่ประชุมรับข้อเสนอไปพิจารณาประกอบร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลต่อไป	ส่วนร่าง
กฎกระทรวงอีก	5	ฉบับ	จะนำาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ชสอ. มอบเครื่องแสกนอุณหภูมิและหน้�ก�กอน�มัย N95 

ช่วยเหลือสถ�นีตำ�รวจและโรงพย�บ�ลในจังหวัดนนทบุรี

5

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 393 เดือนพฤษภ�คม 2563
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ประมวลภ�พ โครงก�ร ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19

ของ

สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. และเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. 

กรมราชทัณฑ์

สอ.ครูกระบี่ จก.

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.สอ.ครูเชียงใหม่ จก.

ตำารวจนครศรีธรรมราช

สอ.ครูจันทบุรี จก.

สอ.ครูบุรีรัมย์ จก.

สอ.ครูอุทัยธานี จก.

รพ.หาดใหญ่

สอ.ครูนราธิวาส จก.

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี

สอ.ครูสิงห์บุรีจก.

สอ.ครูกาญจนบุรี จก.

สอ.ครูตาก จก.

ตำารวจสตูล

สอ.ครูพะเยา จก.

คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

สอ.ครูน่าน จก.

มศว.

สอ.ครสุโขทัย จก.

สอ.ครูขอนแก่น จก.

สอ.ครูสกลนคร จก.สอ.ครูพิษณุโลก จก.

สอ.ครูพังงา จก.

ตำารวจขอนแก่น

สอ.ครูสมุทรสงคราม จก.สอ.ครูลำาปาง จก. กองการฝึก กองเรือยุทธการ

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ประมวลภ�พ เขตพื้นที่ สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. บริจ�คเงินช่วยโควิด -19

สาธารณสุขเชียงราย

กทม. พื้นที่ 2

ชุมชน 2

สอ.ครูสุพรรณบุรี จก.

ตำารวจภูเก็ต

สอ.ครูตราด จก.

ชุมชน 3

เครือข่ายพัฒนาครูสระแก้ว

ตำารวจสตูล

สอ.ครูนครปฐม จก.

ตะวันออก

ชุมชน 1

สนง. สาธารณสุขอำาเภอบ้างฉาง สาธารณสุขชัยนาทรพ.หาดใหญ่ 1รพ.บ้างฉาง

พื้นที่ 1.1

ม.แม่โจ้

สาธารณสุขพิจิตร

สอ.นาวิกโยธิน จก.

สามัญศึกษาเพชรบูรณ์

สาธารณสุขเชียงราย

สาธารณสุขสกลนคร

สาธารณสุขน่าน

รพ.พัทลุง

รพ.ปัตตานี

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ส�รแสดงคว�มห่วงใยจ�กมิตรภ�พ

ที่มีร่วมกันม�ย�วน�น

(ชสอ. ส่งส�รแสดงคว�มห่วงใยและให้กำ�ลังใจแก่ KFCC

ในภ�วะโรคระบ�ด COVID-19)

8

COVID-19
เร�จะเอ�ชนะมันไปด้วยกัน

ห�กคุณสู้และอดทนโดยไม่ยอมแพ้

ผมมั่นใจว่�ประเทศส�ธ�รณรัฐเก�หลี

จะกลับเข�้สู่ภ�วะปกติในไม่ช้�

มิตรภ�พอันย�วน�นระหว่�ง ชสอ. และ KFCC 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี	 (The	Korean	Federation	of	Community	
Credit	Cooperatives:	KFCC)	และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	จำากัด	 (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	
ร่วมกันเมื่อวันที	่22	กันยายน	2536	ที่กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิก
ของทั้งสององค์กร	 ผ่านการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้																				

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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โดยในปีนั้น	KFCC	ดำาเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำาสหกรณ์

ระหวา่งประเทศขึน้เปน็ครัง้แรกเสมอืนเปน็ความสมัพนัธท์างการทตู

ของพลเรือน	และยังกำาหนดจัดโครงการเป็นประจำาทุกปีให้แก่ผู้นำา

สหกรณ	์กระบวนการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์การเปน็ตน้

แบบสหกรณ	์และการแลกเปลี่ยนทางเทคนิควิชาการ	รวมถึงด้าน	IT	

เป็นประจำาทุกปี

	 ปัจจุบันนี้	แม้จะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา							

แต่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันทำาให้เรายังคงมีการ															

แลกเปล่ียนและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดมา	และ

ยังผลักดันให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาร่วมกัน	 ในห้วงช่วงเวลา

ที่มีเหตุการณ์ดีๆที่น่าจดจำาเกิดขึ้นนั้น	พวกเราก็มักจะแสดงความ

ยินดีแก่กันและกันเสมอ	 และเรายังพึ่งพาอาศัยกันจนกลายเป็น																

ผู้ที่คอยให้การสนับสนุนซ่ึงกันและกันอย่างแท้จริง	แม้ในขณะที่ต้อง

ประสบพบเจอกบัเหตกุารณร้์ายๆ	ไม่วา่จะเปน็โรคไขห้วดัใหญใ่นสกุร

ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลกในป	ี2552	อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิด

ขึน้ในประเทศไทยในป	ี2554	ซึง่เปน็เหตใุหม้ผีูเ้สยีชวีติหลายร้อยคน	

รวมถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร								

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 ในปี	 2559	ทั้ง											

2	องคก์รจะสวดมนตภ์าวนาเพือ่ใหก้ำาลงัใจและปลอบโยนซึง่กนัและ

กันมาโดยตลอด	

ส�รแสดงคว�มห่วงใยที่แสนอบอุ่น

	 เมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา	ประเทศสาธารณรฐัเกาหลปีระสบภยั

จากโรคระบาด	COVID-19	ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจาก

จงัหวดัแทกแูละคยอ็งซงัเหนอื	ชาวเกาหลตีกอยู่ในห้วงแหง่ความวติก

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

	 คำาตอบมันอยู่ในความพยายามท่ีจะเข้าใจซ่ึงกันและกัน	รวมถึง	

การแบ่งเบาความทุกข์ในช่วงเวลาท่ียากลำาบากต่างๆ	สารแสดง

ความห่วงใยจากประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นกำาลังใจที่สำาคัญ

มาก	Mr.	Park	Cha	Hoon	ประธานกรรมการ	KFCC	ยังได้แสดง

ความขอบคณุอยา่งสดุซึง้แก	่พล.ต.ท.วิโรจน	์สตัยสณัหส์กลุ	ประธาน

กรรมการ	ชสอ.	โดยทนัท	ีในนามของ	KFCC	และประเทศสาธารณรฐั

เกาหลีสำาหรับสารให้กำาลังใจที่ได้รับจากประเทศไทย

มิตรภ�พที่มั่นคงตลอดก�ลน�น!

	 โดยความเป็นจริงแล้ว	 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและ

ประเทศไทยรักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในการให้ความร่วมมือ

ระหว่างกันมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมีโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำา

สหกรณ์ระหว่างไทยและเกาหลี	ประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน

เอเชียที่ส่งความช่วยเหลือไปให้เกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีปี	2493	

ในเวลาน้ัน	ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเท่าน้ันในเอเชียท่ีส่ง									

ท้ังทหารราบ	 เรือรบ	และอากาศยานขนส่งไปช่วยรบในสงคราม						

โดยทหารเหลา่น้ีไดรั้บสมญานามวา่	“เสอืน้อย”	ซ่ึงไดรั้บชยัชนะหลาย

ครัง้	แม้กระทัง่เมือ่สงครามสิน้สดุลง	ประเทศไทยกย็งัมทีหารประจำา

การอยู่ที่เกาหลีใต้ถึงปี	 2515	และยังให้การสนับสนุนการฟื้นฟู

ประเทศหลังสงครามอีกด้วย	ผมภูมิใจที่จะกล่าวว่าประเทศไทยเป็น

พี่น้องร่วมสายเลือดของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างแท้จริง

	 แม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นหลายคร้ัง	แต่พวกเราก็สามารถฟันฝ่า

อุปสรรคไปได้ด้วยดีจากแรงสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	 และตอนนี้						

พวกเราก็กำาลังจะผ่านปัญหาเหล่านั ้นไป		หากพวกเราขยาย											

การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน	 ซ่ึงมันจะเป็นโอกาสในการเติบโต

มากขึ้น	สารที่แสดงถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นพลังในการ									

เขา้ใกลร้ะยะห่างทางจติใจและการรวมกันเปน็หน่ึง	ผมเชือ่วา่พวกเรา

สามารถเอาชนะภาวะโรคระบาด	COVID-19	น้ีไปไดด้ว้ยกนั	รวมทัง้

มิตรภาพระหว่าง	KFCC	และ	ชสอ.จะเข้มแข็งมากขึ้นอย่างแน่นอน

(ที่มา: บทความตอนหนึ่งจาก KFCC)
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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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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
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