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อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”
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ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2558 นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ ชสอ.
ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลกนีท้ ที่ า น นับถือ และดวงวิญญาณของพระราชวรวงศเธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณไทย จงดลบันดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยทกุ ทาน มีสขุ ภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแตความสุข ความเจริญทัง้ ในหนาทีก่ ารงานและกิจการสหกรณ
ตลอดป และตลอดไปนะครับ
ขอใหทา นไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกระทัง่ กําลังกาย กําลังใจ และสติปญ
 ญาของทาน นําพาสหกรณ
ของทานใหผานพนปญหาวิกฤตสภาพคลองทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมาใหได และขอใหทานไดเปนผูนําสหกรณ
ของทานใหเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจการและกิจกรรมของ ชสอ. ในรอบป
ทีผ่ า นมาดวยดีเสมอมา ไมวา จะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซือ้ ตัว๋ สัญญาใชเงิน รวมทัง้ การกูเ งินกับ ชสอ. หรือสงประธาน กรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการ หรือเจาหนาที่ เขารวมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่ ชสอ.จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
ของที่ระลึก ผาน ชสอ.
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปทผี่ า นมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 (เมษายน - พฤศจิกายน 2557) ระยะเวลา 8 เดือน
ชสอ. มีกําไรสุทธิ 844 ลานบาทเศษ และคาดวาเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม 2558 ชสอ. จะมีผลการดําเนินงานเกินตาม
เปาหมายที่ตั้งไว (940 ลานบาท) อยางแนนอน ทั้งนี้เปนผลมาจากที่สมาชิกใหการสนับสนุนและใหความเชื่อมั่น ในการบริหารงาน
สหกรณฯ เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอยางแทจริง
เพื่อเปนการตอบแทนและเปนของขวัญใหแกสหกรณสมาชิกผูฝากในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และ
เพื่อเตรียมเงินไวบริการและรองรับความตองการเงินกูในชวงประชุมใหญของสหกรณสมาชิก ในระหวางเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม ชสอ. ไดออกตัว๋ สัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุน ออมเพิม่ ทรัพย” โดยใหอตั ราดอกเบีย้ 12 เดือน วงเงิน 1 ลานบาท
4.30% 5 ลานบาท 4.40% และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.50% ตอป ซึ่งจะเปดจําหนายถึง 16 มกราคม 2558 ครับ ผมขอเชิญชวน
ใหสหกรณมาลงทุนกับ ชสอ. ชวงตอนรับปใหม เพื่อใหเงินหมุนเวียนอยูในระบบสหกรณนะครับ และสําหรับสหกรณออมทรัพย
ที่ใชบริการสินเชื่อกับ ชสอ. ก็มีขาวดีรับปใหมเชนกัน โดย ชสอ. ไดปรับลดดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นเปน 4.60% (เดิม 4.95%)
ระยะปานกลางเปน 5.05% (เดิม 5.15%) ระยะยาวเปน 5.15% (เดิม 5.25%) ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
การลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูท กุ ประเภทนี้ ลดทัง้ เงินกูร ายเดิมและเงินกูร ายใหม ติดตอฝายสินเชือ่ ชสอ. ไดที่ 0 2496 1199 ตอ 212 - 216,
223 และ 226 ครับ
ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
สวัสดีปใหม 2558 ทุก ๆ ทาน ครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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เจาะลึกประเด็นรอนสหกรณตองรู

ชสอ. จัดสัมมนา เรือ่ ง “เจาะลึกประเด็นรอนสหกรณตอ งรู” สหกรณออมทรัพยกบั เครดิตบูโร การกํากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง
และกฎหมายใหมวาดวยการคํ้าประกัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด มีผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้นกวา 200 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ กลาววา เปนที่
ทราบกันดีวา ธนาคารแหงประเทศไทย สนับสนุนใหสหกรณออมทรัพย
ซึ่งเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ของระบบการเงิน เขาเปนสมาชิก
ของบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ เพื่อประโยชนแกสมาชิกและสหกรณ
เอง ในดานการสรางความเขมแข็งใหกับระบบการเงินในประเทศ และ
ไดมีการประกาศคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต เรื่องกําหนดให
สหกรณและชุมนุมสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณเปนสถาบัน
การเงิน และเรื่องที่กระทรวงการคลังเตรียมที่จะดึงสหกรณออมทรัพย
เขามาอยูภ ายใตการดูแลเพือ่ ทีจ่ ะจัดระเบียบสหกรณออมทรัพย รวมทัง้
สามารถทีจ่ ะกําหนดนโยบายการเงินการคลัง รวมทัง้ กระทรวงการคลัง
มีความรูความชํานาญดานการเงิน ซึ่งสหกรณออมทรัพยในตางประเทศจะอยูภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถ
ที่จะสงเสริมและพัฒนาสหกรณออมทรัพยใหเขมแข็ง และยกระดับเปน “ธนาคารสหกรณ” เพื่อเปนแหลงออมเงินและเงินทุน
ที่ใกลชิดกับระดับภาคครัวเรือนได
ทั้งนี้ ชสอ. ตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริงและแนวทางการปฏิบัติ
ของขบวนการสหกรณ จึงไดจัดสัมมนาขึ้นโดยเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ จากกรมสงเสริมสหกรณ บริษัทขอมูลเครดิต
แหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย มารวมแสดงความคิดเห็นและชีแ้ จงขอมูลทีแ่ ทจริงในเวทีเสวนา แนวทางประโยชนทเี่ ปนผลกระทบ
ในการเขาเปนสมาชิกเครดิตบูโร และการอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตลอดจนเรื่องที่กําลังอยูในความสนใจ
ของสหกรณ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กฎหมายใหมวาดวยการคํ้าประกัน แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จากกรมสรรพากร และสํานักงาน ปปง.สําหรับเปนแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณออมทรัพยตอไป

สามารถดาวนโหลด เอกสารประกอบการสัมมนาไดที่ : http://www.fsct.com
สามารถรับชม คลิปการสัมมนาไดที่ : https://www.youtube.com/FSCTchannel

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

ชสอ. จับมือกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง
สงเสริมการออมของเยาวชน
ชสอ. ร ว มกั บ ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคกลาง สหกรณออมทรัพย
ครูชยั นาท จํากัด และสหกรณออมทรัพยครู
ทั้ ง หมดในภาคกลาง ร ว มพิ ธีล งนาม
ขอตกลงความรวมมือสงเสริมการออม
“โครงการออมทรั พ ย อ อมความดี
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา”
เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน ทีผ่ า นมา ณ หองประชุม สหกรณออมทรัพย
ครูชัยนาท จํากัด โดยมี สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผูแทนครูจากโรงเรียน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมโครงการออมทรัพยออมความดี
ในครั้งนี้กวา 100 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในป 2558 ชสอ. ในฐานะที่มี
บทบาทภารกิจ ในการสงเสริมและเผยแพรการสหกรณออมทรัพย
ใหดําเนินการตามหลักการสหกรณสากล ขอที่ 5 วาดวยการศึกษา
การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร สหกรณพึงใหการศึกษาและ
การฝกอบรม โดยปจจุบนั ชสอ. มีสมาชิก 1,035 สหกรณ สินทรัพยกวา
60,000 ลานบาท สมาชิกสหกรณกวา 2.5 ลานคน โดยเปนสหกรณ
ออมทรัพยครู 105 สหกรณ ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองคทที่ รงมีพระราชดําริโครงการตาง ๆ เกีย่ วกับสหกรณ และเพือ่ เปนการสนองแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ตองการสงเสริมวิธีการสหกรณใหแพรหลายไปยังเด็กนักเรียน จึงไดรวมมือกับสหกรณออมทรัพยครู
ทั่วประเทศจัดทําโครงการออมทรัพยออมความดีขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึกและสงเสริมการออมอยางเปนรูปธรรมใหกับโรงเรียนและ
นักเรียน เสริมสรางนิสัยใหเด็กและเยาวชนรูจักประหยัด ใชจายอยางมีเหตุผลและเก็บออมเงินไวใชจายในอนาคตและเมื่อจําเปน
โดยตั้งเปาหมายโรงเรียนที่เขารวมโครงการ อยางนอยจังหวัดละ 5 โรงเรียน จํานวน 515 โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยในวันนี้ถือเปนโอกาสที่ดีที่สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
โรงเรียนและนักเรียนในภาคกลาง ไดเขารวมโครงการ ซึ่งจะเปนตัวอยาง
แกโรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ในการสงเสริมและรณรงคใหเยาวชน
รูจักการประหยัดและการออม อันจะเปนพื้นฐานของการเปนสมาชิก
สหกรณที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝาก
และโปรแกรมระบบสหกรณโรงเรียน พรอมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ
ทุกโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ โดยโรงเรียนทีม่ ยี อดเงินออมสูงสุด 60 อันดับ
แรก จะไดรับโลประกาศเกียรติคุณในวันออมแหงชาติ ป 2558
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ชสอ. ทบทวนแผนกลยุ ทธ์ ปี 2558
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ
ทีป่ รึกษา ผูต รวจสอบกิจการ และเจาหนาทีร่ ะดับบริหาร เขารวมการสัมมนาผูบ ริหาร เรือ่ ง “รายงาน
ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ป 2557 และทบทวนแผนกลยุทธ ป 2558” ระหวางวันที่ 7 - 9
พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
โดยมี นายสันติชยั บัวทอง ประธานคณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล พรอมดวย
นายชุมพล คําปา นายวินัย ทองทิพย นายศักดิ์ชัย พงษเพชร และนายมะณู บุญศรีมณีชัย
คณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล เปนผูรับผิดชอบในการจัดโครงการ
ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะผูบริหาร และฝายจัดการ ชสอ. ไดรับทราบผล
การดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ป 2557 และรวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ป 2557 รวมทั้งกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณ ในป 2558
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ไดกลาวเปดงานสัมมนาวา ชสอ. ซึง่ เปนองคการ
สูงสุดของขบวนการสหกรณออมทรัพยไดใหความสําคัญในการจัดทําแผนมาตลอดอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป เพราะแผนกลยุทธและแผนงานถือเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ใหฝายบริหารและฝายจัดการทราบวาควรจะเดินไปในทิศทางใด เพื่อที่จะไดเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน และรวมกันทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการนําพา ชสอ. ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนตอไป จากนั้นจึงไดมอบนโยบายในการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง
ป 2557 และนโยบายในการดําเนินงาน ป 2558 ใหกับฝายบริหารและฝายจัดการเพื่อ
เปนแนวทางในการนํา ไปสู  การปฏิบัติ สรุปได ว  า จากนี้แ ต ละฝ า ยจะมีระยะเวลา
ในการดําเนินงานของปบญ
ั ชี 2557 เหลืออีกเพียงแค 5 เดือน หากมีโครงการหรือกิจกรรม
ใดที่ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว ใหมีการปรับแผนหรือกลยุทธใหม
เพื่อเรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายกอนสิ้นสุดปบัญชีในเดือนมีนาคม 2558
รวมทั้ ง ต อ งพยายามควบคุ ม ค า ใช จ  า ยไม ใ ห เ กิ น เป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ด  ว ย
สวนนโยบายในการดําเนินงาน ป 2558 นั้น การจัดทําแผนงานโครงการของทุกฝาย
ใน ชสอ. จะตองทําในเชิงรุกมากขึน้ และตองมองผลสัมฤทธิม์ ากกวาผลลัพธ การกําหนด
ตัวชี้วัดตองมีความชัดเจน สามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับ
โครงการหรือกิจกรรม และการตั้งเปาหมายตองมีความทาทาย เนื่องจากความตองการ
และความคาดหวังของสมาชิกที่มีตอ ชสอ. คอนขางสูง ดังนั้นทุกฝายจะตองปรับวิธีการ
วางแผนและกระบวนการทํางานใหม ตองทราบถึงความตองการของสมาชิก และตองมุง
ผลิตสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองตรงกับความตองการของสมาชิก
ใหมากที่สุด และที่สําคัญทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ ชสอ. จะตองใหความสําคัญในเรื่องของ Service Mind ใหมากขึ้น
จากนั้น นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ไดนําเสนอประเด็นสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ชสอ.
เพื่อชี้ใหเห็นวา ชสอ. มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการดําเนินงานอยางไรบาง เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหฝายบริหารและ
ฝายจัดการที่เกี่ยวของ
และในโอกาสนี้ ชสอ. ไดรวมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนชาวเขา จากโรงเรียนบานเข็กนอย จ.เพชรบูรณ
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการรําแสดงโชวชวงงานเลี้ยงสังสรรคในภาคคํ่าดวย

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

ชสอ. และสมาชิก เพิ่มพูนประสบการณศึกษาดูงาน ประเทศจีน-ฮองกง

พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ พรอมดวย นายวินยั ทองทิพย กรรมการดําเนิน
การ และ นพ.วิษณุกร ออนประสงค ผูตรวจสอบกิจการ ชสอ. นําคณะสหกรณ
สมาชิก จํานวน 14 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดานสหกรณออมทรัพยระหวาง
ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปกกิ่ง) และเขตบริหารพิเศษฮองกง ระหวาง
วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน ที่ผานมา เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
สหกรณสมาชิก และ ชสอ. รวมทัง้ เปนการเพิม่ พูนความรูป ระสบการณดา นการบริหาร
งานสหกรณ โดยนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการสหกรณตอ ไป ในการนีท้ างคณะ
ไดเขาเยีย่ มชมและศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่ นแหงฮองกง (Credit Union
League of Hong Kong: CULHK) โดยมีผูบริหารและฝายจัดการของ CULHK ใหการ
ตอนรับ พรอมทั้งบรรยายผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการ
บริหารสหกรณซึ่งกันและกัน
FSCT NEWS

ชสอ. มอบใบประกาศนียบัตรแกผูเขาอบรมหลักสูตร
“ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง” รุนที่ 3

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานกลาวปดการอบรม
ในพิธปี ด และมอบใบประกาศนียบัตรแกผเู ขาอบรมหลักสูตร “ผูบ ริหารสหกรณออมทรัพย
ระดับสูง” รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี
โดยการอบรม มีระยะเวลาการฝกอบรมตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน
2557 มีผูเขารับการฝกอบรมเปนผูบริหารสหกรณของสหกรณออมทรัพยจากทั่วประเทศ
จํานวน 40 คน จาก 32 สหกรณ ผูนําสหกรณที่ไดเขารับการอบรมในครั้งนี้ถือวา
ไดเพิ่มพูนทักษะรอบดาน ทั้งดานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน กฎหมาย ระบบสารสนเทศ จริยธรรม รวมถึงบุคลิกภาพ เนนสราง
ผูน าํ การเปลีย่ นแปลงใหเกิดขึน้ อยางจริงจังในขบวนการสหกรณออมทรัพย และทีส่ าํ คัญไดเครือขายระหวางผูน าํ ทีเ่ ขารับการอบรม
ในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตาง ๆ ตอไป ตามหลักสหกรณ
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ในรอบเดือน

ชสอ. รวมฉลองเปดอาคารสํานักงานใหม สอ.ครูเพชรบูรณ จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธี
เปดงานเลีย้ งฉลองอาคารสํานักงานใหม สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด
พรอมดวย นายศักดิ์ชัย พงษเพชร กรรมการดําเนินการ ชสอ.และประธาน
กรรมการสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยมี นายสันติชัย บัวทอง
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด และรองประธาน
กรรมการ ชสอ. กลาวรายงานและใหการตอนรับ มีสมาชิกสหกรณ และขบวนการ
สหกรณออมทรัพยรวมแสดงความยินดีจากทุกภาคกวา 300 คน เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน ที่ผานมา
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาววา ผมขอชืน่ ชมในการบริหารจัดการของคณะกรรมการทีม่ งุ ประโยชนสงู สุดของสมาชิกและจัดการบริการ
ไดทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ โดยการจัดตั้งสหกรณสาขาขึ้นถึง 2 แหง และไดจัดซื้อที่ดินรองรับความกาวหนาถึง 10 ไร 2 งาน 87 ตารางวา
ซึ่งอนาคตนาจะเปนทรัพยสินที่มีมูลคาเพิ่มจากปจจุบันอีกหลายเทา ที่สําคัญคืออาคารสํานักงานหลังใหมแหงนี้ นํามาซึ่งความสําเร็จ
สมเกียรติ สมศักดิ์ศรี เพื่อรองรับการบริการที่ดีใหแกสมาชิก ตลอดจนประชาชนที่ผานไปมาไดเห็นเปนที่ประจักษ ในความเปนหนึ่งเดียว
ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด มีอายุกอตั้งมาแลวกวา 57 ป มีวิวัฒนาการการดําเนินการเจริญกาวหนาตามลําดับ
จนปจจุบันมีสมาชิกกวา 10,000 คน มีทุนหมุนเวียน 14,000 ลานบาท

ชสอ.รวมงานและมอบเงินสมทบกอตั้งมูลนิธิฯ กับ สอ.มอ.จก.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
รวมแสดงความยินดีในพิธีเปดอาคารสํานักงานใหญ “อาคาร
ผาสุก” และฉลองครบรอบ 40 ป แหงการกอตัง้ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด พรอมรวมมอบเงินสมทบ
การตั้งมูลนิธิอนุรักษปาตนนํ้าสงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
ทีผ่ า นมา โดยมี ผศ.บรรเจิด พฤฒิกติ ติ ประธานกรรมการ สอ.มอ.จก.
ใหการตอนรับ
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ชสอ. เขาตรวจประเมินการประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
เชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายเอนก นาคดิลก นายชุมพล คําปา และ นายกิตติชัย ฝนฝากจิต
กรรมการเชือ่ มโยงเครือขายและกิจการพิเศษ ทําการตรวจประเมินการประกวดสหกรณออมทรัพยดเี ดนขนาดใหญมาก ณ สหกรณออมทรัพย
ครูปต ตานี จํากัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตูล จํากัด เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน ทีผ่ า นมา โดยมีประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณฯ ใหการตอนรับและใหขอมูลตาง ๆ ของสหกรณ พรอมจัดการแสดงของเจาหนาที่ใหการตอนรับดวย

การตรวจประเมินภายในเพื่อการวางแผนพัฒนาองคกร

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในเพื่อการวางแผนพัฒนาองคกร” พรอมบรรยาย เรื่อง “นโยบาย ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณสมาชิก”
จัดขึ้นระหวางวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีผูเขารับการอบรมกวา 150 คน

คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปด และบรรยายในหัวขอ “กฎหมายคํา้ ประกันใหม” ในโครงการ
สงเสริมและเผยแพรผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดนระดับภาค ของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายกิตติชัย ฝนฝากจิต กรรมการดําเนินการ เขารวมงาน
ดังกลาวดวย
การจัดงานในครั้งนี้มีสหกรณออมทรัพย สงผลงานนวัตกรรมเขารวมการประกวดคัดเลือก 2 แหงดวยกัน คือ สหกรณออมทรัพย
ครูราชบุรี จํากัด ชื่อผลงาน “โปรแกรมธนาคารโรงเรียนสูเศรษฐกิจพอเพียง” นําเสนอโดย นายทองจุล ขันขาว และสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรสงคราม จํากัด ชือ่ ผลงาน “การคํานวณ เพือ่ ลดความเสีย่ งของผูค าํ้ ประกันดวยการไมกาํ หนดงวดชําระหนีท้ แี่ นนอน โดยคํานวณ หุน
บวกสวัสดิการเทากับหนี้ ถึงอนาคต” นําเสนอโดย นายโชคชัย คุนาพงษกิติ โดยผลการคัดเลือกวาผลงานใดจะไดเปนตัวแทนของ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก เพื่อไปนําเสนอและรับการคัดเลือกในระดับประเทศของ ชสอ. ตอไปนั้น ทางคณะกรรมการชมรมฯ
จะนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา และจะประกาศผลการคัดเลือกใหทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง
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ชสอ. รวมตอนรับผูนําสหกรณเกาหลี
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ พร อ มด ว ย
นางสาวสมหมาย สราญจิตร กรรมการดําเนินการ ชสอ. ใหการตอนรับ
คณะผูนําสหกรณจาก KFCC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 20 คน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเขารวม
ในโครงการแลกเปลี่ยนผูนําสหกรณเกาหลี-ไทย ประจําป 2557 ระหวาง
วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2557 โดยจัดศึกษาดูงานสหกรณและ
ทัศนศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม ระยอง และชลบุรี
FSCT NEWS

เชิดชูนักสูครูดีเมืองศรีสะเกษ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. รวมเปนเกียรติในงาน
“เชิดชูนักสูครูดีเมืองศรีสะเกษ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชู นายศักดิ์ชัย พงษเพชร ประธาน
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผานมา ณ สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคม สส.ชสอ.
และรองเลขาธิการคุรสุ ภา ประธานกรรมการสหกรณในภาคอีสาน ชมรมครูประถมศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงกรรมการ
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด รวมงานกันอยางคับคั่ง
FSCT NEWS

ครบรอบ 33 ป สอ.มสธ.จก.

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. รวมงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดี
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 33 ป แหงการกอตัง้ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม ทีผ่ า นมา
ณ หองสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

เยี่ยมเยือนสหกรณสมาชิก

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด

พ.ต.อ.นายแพทย ดนุกฤต กลัมพากร รองประธานกรรมการ พรอมดวยฝายจัดการ ชสอ. เขาเยีย่ มเยือนสหกรณสมาชิก
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสรางความเชื่อมั่นใหแกสหกรณสมาชิก ซึ่ง ชสอ. มีการบริหารงาน โดยยึดหลักอุดมการณ
สหกรณ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมแสวงหากําไร ใหเงินทุนหมุนเวียนในขบวนการสหกรณ
FSCT NEWS

แวงวง

ชมรม สอ. ภาค

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือน สอ.

สหกรณออมทรัพยครูระยอง จํากัด
สหกรณออมทรัพยถุงพลาสติกไทยและเอเปคฟลม จํากัด

สหกรณออมทรัพยมิกาซา จํากัด

สหกรณออมทรัพยรักษาความปลอดภัยและ
ดับเพลิงไออารพีซี จํากัด

สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิ อิเลคทริคออโตพารท จํากัด

สหกรณออมทรัพยซูโอไทย จํากัด

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม ที่ผานมา นายณฐกร แกวดี ประธานกรรมการ พรอมดวยนายสุพล มหาวรรณ รองประธาน
กรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เขาเยีย่ มชมกิจการ สหกรณออมทรัพยในจังหวัดระยอง ไดแก 1. สหกรณออมทรัพย
ครูระยอง จํากัด 2. สหกรณออมทรัพยถงุ พลาสติกไทยและเอเปคฟลม จํากัด 3. สหกรณออมทรัพยมกิ าซา จํากัด 4. สหกรณออมทรัพย
รักษาความปลอดภัยและดับเพลิงไออารพซี ี จํากัด 5. สหกรณออมทรัพยมติ ซูบชิ ิ อิเลคทริคออโตพารท จํากัด และ 6. สหกรณออมทรัพย
ซูโอไทย จํากัด พรอมทัง้ แนะนําสิทธิประโยชน การเปนสมาชิกและการลงทุนกับ ชสอ. กับสหกรณทไี่ มไดเปนสมาชิกและเชิญชวน
เขาเปนสมาชิก ชสอ. และชมรม สอ.ภาคตะวันออก
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เยือนถิ่นกําเนิดสุนทรภู่ ครู กวีศรีสยาม ร่วมสืบสานสร้างสรรค์

วันเครดิตยู เนี่ยนสากล 2557

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) จัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล
ประจําป 2557 ภายใตชอื่ งาน “เยือนถิน่ กําเนิดสุนทรภู ครูกวีศรีสยาม รวมสืบสานสรางสรรค วันเครดิต
ยูเนี่ยนสากล 2557” โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผูวาราชการจังหวัดระยอง เปนประธาน
จุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.ไชยา
ยิ้มวิไล กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
ระยอง แหงที่ 2 (บานเพลินใจ 5) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
และขบวนการสหกรณไทย เขารวมงานอยางคับคั่ง

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ ชสอ. เขารวมงานและรวมมอบดอกไมแสดงความยินดีใหกับ นายมนัส
ดีคําปา ประธานกรรมการ ช.ส.ค. ภายในงาน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ไดรับเกียรติกลาวอํานวยพร
ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (ACCU)
วา หัวใจหลักของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน คือสมาชิก ที่มุงมั่นเพื่อที่จะมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น ภารกิจของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน คือ การใหคําแนะนําและคอยใหความชวยเหลือ
สมาชิกในทุกยางกาวของชีวิต ไมวาจะประสบปญหาใดก็ตาม และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนั้น สงผลใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเจริญเติบโตตามไปดวย
ในปนี้ Theme งานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล คือ “Local service. Global Good” “บริการทองถิ่น
ดีทั่วโลก.” ซึ่งเนนใหเกิดผลกระทบเชิงบวกในชุมชนของชาวเครดิตยูเนี่ยนกวา 128 ลานคน
จากกวา 110 ประเทศทัว่ โลก การมีสว นรวมอยางสูงของสมาชิกกวา 15,000 คน ในงานครัง้ นี้
เปนขอพิสูจนแลววาสหกรณเ ครดิตยู เ นี่ยนไดกลายเปนขบวนการที่ไ ดรับการยอมรับ
ในประเทศไทย
สําหรับในปหนาชาวเครดิตยูเนี่ยน กําหนดรวมพลังกันอีกครั้งที่ อนุสรณดอนเจดีย
จังหวัดสุพรรณบุรี ในชือ่ งาน “แหลงปราชญศลิ ปน แดนดินยุทธหัตถี ดอนเจดียเ มืองสุพรรณ
งานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ป 2558”

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป�นส่วนหนึ่งใน
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม
พร้อมรายละเอียดมาได้ท่ี E-mail: prfsct@gmail.com
ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุ รี จํากัด
ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างอาคารคอมพิวเตอร์
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านถํ�าหิน อ.สวนผึ�ง จ.ราชบุ รี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี จํากัด
จัดเลี�ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านพักคนชรา อุ ดรธานี
สมาคมนักบุ ญวินเซนเดอปอล แห่งประเทศไทย
วันที่ 28 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากัด
จัดโครงการปลูกผักไร้ดินให้แก่สมาชิ กสหกรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด
จัดโครงการปลูกป่ าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิ ก ประจําปี 2557
วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพู น จํากัด
จัดโครงการอบรมอาชี พเสริมให้แก่สมาชิ ก (การทํามุ ้งลวด)
ณ ศูนย์พฒ
ั นาฝี มอื แรงงาน จ.ลําพู น วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2557
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ชสอ. ยกทัพลัดฟา สัมมนา ฮองกง-เซินเจิ้น

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ
หัสดี พลโท ดร.วีระ วงศสรรค นายสันติชยั บัวทอง และ พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต
กลัมพากร รองประธานกรรมการ นําคณะเจาหนาที่ ชสอ. กวา 70 ชีวิต
เดินทางลัดฟาโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานและทัศนศึกษาดูงาน
(ฮองกง-เซินเจิน้ ) ระหวางวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2557 เพือ่ เพิม่ พูนความรูป ระสบการณ
และสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่ในการมุงมั่นปฏิบัติงานเพื่อองคกร และ
ประโยชนสูงสุดแกสหกรณสมาชิก
วันแรก คณะผูบ ริหารและฝายจัดการ ชสอ. ไดเขาเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน
PCCW Credit Union โดยมีคณะผูบริหารและฝายจัดการของ PCCW ใหการตอนรับ
พรอมทั้งบรรยายผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหาร
สหกรณซึ่งกันและกัน จากนั้นคณะไดเดินทางสู พิพิธภัณฑเซินเจิ้น ซึ่งตั้งอยู
ใจกลางเมืองเซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น
มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ
ซึ่งเปดใหเขาชมมาตั้งแตป 1988 ตอดวยเที่ยวชม เมืองจําลอง (จิ่งซิ่วกงหยวน) หมูบานวัฒนธรรม พรอมชมการแสดงโชวแสงสีเสียง
อันตระการตาของหมูบานวัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีน และช็อปปงอยางอิสระยามคํ่าคืน ที่หลอหวูเซ็นเตอร (มาบุญครองเซินเจิ้น)
วันที่สอง รับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน
ที่ ศู น ย ส มุ น ไพรจี น หรื อ บั ว หิ ม ะ จากนั้ น เดิ น ทางสู  เ กาะฮ อ งกง
ไปสั ก การะและหมุ น กั ง หั น ที่ วั ด แชกงหมิ ว เป น วั ด ที่ เ ชื่ อ กั น ว า
ถาหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไลสิ่งชั่วรายหรือสิ่งไมเปนมงคลออกไป
จากนั้นนําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ที่โดงดัง ชมเครื่องราง
ตามหลักฮวงจุย ซึง่ จําลองเลียนแบบมาจาก “แซกง เมีย๋ ว” กังหันใหญ
4 ใบพัด ที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่ “วัดไชกง” จากนั้นมุงหนาสู
หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้สวยที่สุด
แหงหนึ่ง มีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวย
ทีท่ อดยาวลงสูช ายหาด นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพือ่ เปนสิรมิ งคล ขามสะพานตออายุซงึ่ เชือ่ กันวา
ขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป ปดทายของวันดวยการช็อปปงยานถนนนาธาน
วันทีส่ าม เขาชมโรงงานผลิตหยก ซึง่ เปนหยกแทของเมืองจีน นมัสการวัดหวังตาเซียน วัดทีโ่ ดงดังทีส่ ดุ ของฮองกง มีเทพซึง่ ขึน้
ชือ่ ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จากนัน้ เหินฟากลับสูก รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมทํางานใหบริการแกสหกรณสมาชิกในวันรุง ขึน้

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเขารับการฝกอบรม

1. หลักสูตร “กรรมการดําเนินการใหม รุนที่ 19”
ระหวางวันที่ 13 - 16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแควรีสอรท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2. หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ”
ระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558
ณ โรงแรมพรพิงคทาวเวอร อ.เมือง จ.เชียงใหม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ตอ 308 – 311
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ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ÃØ‹¹“ÍÍÁà¾ÔèÁ·ÃÑ¾Â”
ออมทรัพยกบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แตวนั ที่ 17 พ.ย. 57 - 16 ม.ค. 58

ระยะเวลา 12 เดือน
ระยะเวลา 18 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ�นไป

4.30

4.50

5 ล้านบาทขึ�นไป

4.40

4.60

10 ล้านบาทขึ�นไป

4.50

4.70

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

ขาวดี ม
รับปให

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. Å´ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ´Ñ§¹Õé
อัตราดอกเบี�ย

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี

A-

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

อันดับเครดิต
แนวโนม : คงที่
Outlook : Stable

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

