ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
วันเสารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสนคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ฉบับพิเศษ

ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย แ หงประเทศไทย จํากัด
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ประธานพบสมาชิก ฉบับประชุมใหญ
เรียน ทานประธานกรรมการ/
ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
FSCT News ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษ ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญสามัญประจําป 2557
ของ ชสอ. วันเสารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผมขอรายงานใหทานผูแทนสหกรณทราบ
ดังนี้ครับ
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการ
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ คณะผูบริหารชมรมสหกรณออมทรัพยในทุกภูมิภาค
ผูส อบบัญชี เจาหนาที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ ทีม่ สี ว นสําคัญในการสรางความสําเร็จ
ความกาวหนา มั่นคงใหแก ชสอ. และสหกรณสมาชิก ทําให ชสอ. ประสบความสําเร็จ
มีผลการดําเนินงานที่ประจักษในทุก ๆ ดาน
ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) ชสอ. มีจํานวนสหกรณสมาชิก 1,025 สหกรณ มีสินทรัพยรวม 61,610.83 ลานบาท
และสามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดกําไรสุทธิ 912.99 ลานบาท การดําเนินงานที่ผานมา ชสอ. มีการใหกูยืม การรับฝาก
และการลงทุนอยางเหมาะสม มุงเนนใหมีการออมเงินจากสหกรณสมาชิก การควบคุมการปลอยสินเชื่อโดยดูจากความสามารถ
ในการชําระหนี้คืนของสหกรณสมาชิกเปนหลัก มีความระมัดระวังในการบริหารงาน ไมมีการกอหนี้มากจนเกินตัว ทําใหมีตนทุน
ทางการเงินตํา่ มีความเขมงวด โปรงใส เสมอภาค และเทีย่ งธรรมในการบริหารงานจนเปนทีป่ ระจักษ และกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แก ชสอ. อีกทั้งมีการลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนคอนขางดีและมีความเสี่ยงตํ่า จึงสงผลสะทอนตออัตรากําไร
จากการดําเนินงานที่สูงขึ้นมาก และสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน ในระดับที่นาพอใจ
ทําให ชสอ. สามารถสงมอบความสุขและสิ่งดี ๆ กลับคืนไปใหแกสหกรณสมาชิก ในรูปเงินปนผลตามหุนในอัตรารอยละ 5.60
(ปกอนรอยละ 5.40) และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 3.70 (ปกอนรอยละ 3.60) ซึ่งสูงกวาปกอน
ในดานการสงเสริมพัฒนาสหกรณสมาชิก ชสอ. ไดรวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคทั้ง 8 ชมรม จัดการอบรมสัมมนา
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของสหกรณ ใ ห มี ค วามรู  ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก สู ต รต า ง ๆ และด า นการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย ชสอ. ไดมุงมั่นอยางเต็มที่ในการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยที่เปน
มาตรฐานสากล รวมถึงการจัดทําศูนยคอมพิวเตอรและระบบโครงสรางพื้นฐาน (Core Center Solution System) แกสหกรณสมาชิก
โดยความรวมมือสนับสนุนของคณะผูเชี่ยวชาญจากสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
FSCT ฉบับนี้ เชนเคยครับ เปนการแนะนํารายชือ่ ผูส มัครเลือกตัง้ ทัง้ หมด คือ ผูส มัครรับเลือกตัง้ ตําแหนงกรรมการดําเนินการ 11 คน
ขอถอนการสมัคร 1 คน คงเหลือ 10 คน และผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ 4 คน โดยตําแหนงกรรมการดําเนินการ ลําดับที่ 1 - 7
อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป และลําดับที่ 8 อยูในตําแหนงตามวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 1 ป และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน
อยูใ นตําแหนงตามวาระ 1 ป ผมหวังวาผูท ชี่ นะการเลือกตัง้ จะเขามาบริหารและทําหนาทีต่ รวจสอบกิจการ ชสอ. ดวยความซือ่ สัตย โปรงใส
ยึดหลักสหกรณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ และผมตองขอแสดงความยินดีกับสหกรณที่สนับสนุน
การใชธุรกรรมกับ ชสอ. มากที่สุด สหกรณออมทรัพยดีเดน นักสหกรณดีเดน ชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน รายงานกิจการดีเดน
และสหกรณออมทรัพยที่เปนตัวอยางปฏิบัติงานที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ ประจําป 2556 ทุกทานที่ไดรับ
การคัดเลือก
ทายนี้ ผมขอขอบพระคุณสหกรณสมาชิกที่ใหการสนับสนุน ชสอ. ในทุก ๆ
ดานดวยดีเสมอมา และขอใหทกุ ทานประสบแตความสุข ความสําเร็จ มีสขุ ภาพกําลังใจ
และสติปญญาที่ดีในการทํางาน เพื่อรวมกันพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพย
ใหเจริญกาวหนาสืบไป
ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

วันเสารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบเรื่องการรับสหกรณสมาชิกเขาใหม และการออกจากชุมนุมสหกรณ

ระเบียบวาระที่ 5

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ 6

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2557

ระเบียบวาระที่ 7

รับทราบรายงานประจําป 2556

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2556

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติงบดุลประจําป 2556

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป 2557

ระเบียบวาระที่ 12

กําหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2557

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2557

ระเบียบวาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนอื่นใด
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ระเบียบวาระที่ 15

รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
สถาบันหรือองคการที่ชุมนุมสหกรณเปนสมาชิก

ระเบียบวาระที่ 16

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ฉบับพิเศษ

กรรมการดําเนินการชดุ ที่ 41 ทพี่ นวาระ

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายชัยรัตน ปนนวน
เลขานุการ

นายโอภาส จันทรโต
กรรมการดําเนินการ

นายวิชา จันทรดาประดิษฐ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายธนู โพธิ์ทอง
กรรมการดําเนินการ

นายสมชาย คําใส
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายประเสริฐ เมืองแกว
กรรมการดําเนินการ

นายทองหลอ ยมศรีเคน
กรรมการดําเนินการ

ผตู รวจสอบกิจการ ประจาํ ป 2556 ที่พนวาระ

นายอุทัย ศรีเทพ
ประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายแพทยวิษณุกร ออนประสงค
ผูตรวจสอบกิจการ

นางสาวสมหมาย สราญจิตร
ผูตรวจสอบกิจการ
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รายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่ ชสอ. ไดประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการ 11 คน ขอถอนการสมัคร 1 คน คงเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 10 คน และมีผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ 4 คน ดังมีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครตอไปนี้

ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

ัคร ร
ผูสมการสมัค
อน
ขอถ

หมายเลขประจําตัว 1

หมายเลขประจําตัว 2

หมายเลขประจําตัว 3

นายปณิธาน ณ นคร
สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

นายชํานาญ อมตเวทย
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด

นายโอภาส จันทรโต
สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2
พิษณุโลก (2521) จํากัด

หมายเลขประจําตัว 4

หมายเลขประจําตัว 5

หมายเลขประจําตัว 6

พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต กลัมพากร
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 7

นายศักดิ์ชัย พงษเพชร
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด

นายชุมพล คําปา
สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

นายเอนก นาคดิลก
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท จํากัด

หมายเลขประจําตัว 8

หมายเลขประจําตัว 9

นางสาวสมหมาย สราญจิตร
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
แพนเอเชีย เปเปอรไทย จํากัด

นายวินัย ทองทิพย
สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด

ฉบับพิเศษ

ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

หมายเลขประจําตัว 10

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

หมายเลขประจําตัว 11

นายกิตติชัย ฝนฝากจิต
สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด

ตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ

หมายเลขประจําตัว 1

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน

หมายเลขประจําตัว 3
นางสุนารี มีทรัพย

หมายเลขประจําตัว 2
นายอุทัย ศรีเทพ

หมายเลขประจําตัว 4

นายแพทยวิษณุกร ออนประสงค
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ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2556
ตามที่ ชสอ. ไดจัดการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดนและนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2556 ซึ่งไดเชิญชวนใหสหกรณ
สมาชิกเขารับการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดเี ดน และเสนอชือ่ ผูท เี่ หมาะสมเขารับการคัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดเี ดน คณะกรรมการ
ไดพิจารณาคัดเลือกสหกรณออมทรัพย และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â´Õà´‹¹
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)

สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด

ฉบับพิเศษ

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
อุบลราชธานี จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญ)

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญ)

สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด

สหกรณออมทรัพย
กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด

สหกรณออมทรัพย
พนักงาน ไอ อาร พี ซี จํากัด
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นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ
ไมมีผูผานการคัดเลือก

สาขานักบริหาร
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน

พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต กลัมพากร
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก

นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการ/เลขานุการ
สหกรณออมทรัพย
ครูสุราษฎรธานี จํากัด

นายธีระศักดิ์ มักคุน
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขตรัง จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี

นายพิจิตร อันอาตมงาม
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพย
ครูจันทบุรี จํากัด

นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ
กรรมการ
สหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

นายสมชาย เพชรอําไพ
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด

นายเสรี ปรัชญกุล
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด

ฉบับพิเศษ

สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน

นายดิเรก แจมสุริยา
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก

นายสมนึก จันทรแกว
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพย
ครูนครศรีธรรมราช จํากัด

นายสันติ์เพ็ชญ มีสามเสน
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

พันตํารวจโท ชัยยันต สอนเสียม
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร จํากัด

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี

นางประนอม แดงงาม
รองผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด

นางนุชนาฎ แกวไทย
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ จํากัด

นายวีระยุทธ พิพัฒน
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขตรัง จํากัด
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ระดับดีเดน

1. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

ระดับดีมาก

ผลการประกวดรายงานกิจการดีเดน ประจําป 2556

1.
2.
3.
4.

ระดับดี

12

2

1

3

สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

1

2

3

1. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
1

2

3

4

4. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด
5. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด
6. สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
4

5

6

ฉบับพิเศษ

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2556
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2556
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ผลงานนวัตกรรม คือ การคํานวณเงินกู้แบบไม่จํากัดเพดาน
ถึงเกษียณอายุ

โดย สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม จํากัด

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2556
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานนวัตกรรม คือ การบริการทางการเงินระบบ online
ผ่าน ATM

โดย สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

FSCT NEWS

ผลการคัดเลือกชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2556

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
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ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยที่เปนตัวอยางแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ : CQA ประจําป 2556

หมวด 1 การนําองคกร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด

หมวด 3 การมุงเนนผูใชบริการ
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด

ฉบับพิเศษ

สหกรณสมาชิกที่ใหการสนับสนุน
และใชบริการทางธุรกรรม กับ ชสอ. มากที่สุด
ในปบัญชี 2556

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด
สหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด
สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
สหกรณออมทรัพยแอนเซลล จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
สหกรณออมทรัพยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจปาไม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด
สหกรณออมทรัพยขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นยโสธร จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด
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