เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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ประวัติวันสงกรานต์

ค�ำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมี
นัยความหมายว่า การเข้าสูศ่ กั ราชราศีใหม่ หรือวันขึน้ ปีใหม่นนั้ เอง โดยเทศกาลสงกรานต์ นัน้ เป็นประเพณีทมี่ คี วามเก่าแก่
และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า “ประเพณีตรุษ
สงกรานต์” ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นั้นเอง
วันมหาสงกรานต์ ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ค�่ำ เดือนอ้าย
ซึ่งจะตรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ในสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้มกี ารเปลีย่ นให้วนั ที่ 1 เมษายน เป็นวันขึน้ ปีใหม่ จนต่อมาในสมัยยุค
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันสากล คือ
วันที่ 1 มกราคม แต่ถึงอย่างไร คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือน
เมษายน จึงได้ก�ำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย
นางสงกรานต์ ในโบราณมีการก�ำหนดไว้ถึง 7 นางด้วยกัน ซึ่งแต่ละ
นางก็จะมีความหมาย ค�ำท�ำนายที่แตกต่างกันออกไป โดยทั้ง 7 นางสงกรานต์ จะ
ประกอบไปด้วย นางทุงษะเทวี นางรากษสเทวี นางโคราคะเทวี นางกิริณีเทวี นาง
มณฑาเทวี นางกิมิทาเทวี และนางมโหธรเทวี
ส�ำหรับวันสงกรานต์ ปี 2558 นี้ นางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวี
ทรงพาหุรดั ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวาทรงตรีศลู
รากษสเทวี
หัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นพาหนะ
FSCT NEWS

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ : ชั้น 1 ส�ำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม www.fsct.com
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ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนเมษายน ขอสวัสดีปใหมไทย ทุก ๆ ท่านครับ
เมื่อวันที่ 9 - 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย หรือ ACCU
ได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ACCU พิจารณาก�ำหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย และพาคณะผู้เข้าสัมมนาศึกษางานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เยี่ยมชม Main IT Center ที่มี IT Network System ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเป็นต้นแบบให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เยีย่ มชมศูนย์ฝกึ อบรมของ NACUFOK ศึกษาดูงานด้านการจัดการอบรมสัมมนาให้กบั สมาชิก และ
ร่วมสัมมนา CEOs and Regulators Conference สมาชิกของ ACCU โดย NACUFOK กับ ACCU เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
ช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา มีสหกรณ์สมาชิกสอบถามมาเป็นจ�ำนวนมากหลังจากเกิดกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด
ว่า ชสอ. ได้น�ำเงินไปลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด หรือไม่ ชสอ. ขอเรียนชี้แจงยืนยันว่า ชสอ. ไม่มีเงินให้กู้
ไม่มีเงินฝาก หรือไม่มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือไม่มีเงินลงทุนอื่นใด ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด
แม้แต่บาทเดียว ชสอ.มีนโยบายการบริหารการเงินและสินทรัพย์ในทางที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคงเป็นส�ำคัญ การลงทุน
ของ ชสอ.ทุกรายการจะอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(คพช.) ข้อก�ำหนดคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ เองได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating ในอันดับ A- หรือ Investment Grade: Lowest Risk:
Stable Outlook ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้สมาชิกได้อย่างแน่นอน
ชสอ. ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเรียนเชิญผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่
โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบคาพาหนะเดินทาง คาลงทะเบียน ของผูแทนสหกรณ สหกรณ์ละ 1 ท่าน และใหสิทธิ
ผูเขาสังเกตการณฟรี 1 ทานในสวนคาลงทะเบียน และขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ทดแทนผู้ที่หมดวาระลง ส่วนผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็สามารถดูรายละเอียดได้ทาง website ชสอ.
www.fsct.com ได้ครับ
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ “รุ่นออมมั่งมี” โดยให้อัตราดอกเบี้ย 15 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาท 4.35% 5 ล้านบาท
4.45% และ 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.55% ต่อปี ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่ายถึง 10 เมษายน นี้ครับ
สุดท้ายนี้ เนือ่ งในวารดิถขี นึ้ ปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันแห่งครอบครัวไทย ร่วมสรงน�ำ้ พระ และรดน�ำ้ ด�ำหัวผูใ้ หญ่
เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ผมขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง ให้สมาชิกทุกท่านพบแต่
ความสุข ประสบความส�ำเร็จ สมาชิกท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัด ผมขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกคนครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. ติวเข้ม “บริหารการเงิน สอ.”
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จ�ำกัด (ชสอ.) จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์
2558 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ ชสอ.
เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด การจั ด อบรมหลั ก สู ต รนี้ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้บคุ ลากรของสหกรณ์
มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจถึงระบบการบริหารการเงินของสหกรณ์ ท�ำให้สหกรณ์สามารถวางแผนการด�ำเนินงาน
รับทราบและเข้าใจถึงตลาดเงิน การลงทุนต่าง ๆ ในกรอบทีส่ หกรณ์สามารถ
กระท�ำได้ การบริหารความเสี่ยงและยังท�ำให้สหกรณ์สามารถหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร เพื่อน�ำไปใช้ใน
การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต
กลัมพากร รองประธานกรรมการ ชสอ. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน
107 คน จาก 37 สหกรณ์
นอกจากนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ได้นำ� คณะผูเ้ ข้ารับการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาหมูเ่ กาะพีพี - อ่าวมาหยา
เที่ยวรอบเกาะพีพีเล สนุกไปกับการด�ำผิวน�้ำดูปะการังและฝูงปลา
มากมาย แวะทีอ่ ่าวมาหยาสถานทีถ่ ่ายท�ำภาพยนตร์เรือ่ ง “The Beach”
เป็นอ่าวทีม่ หี าดทรายขาวละเอียด น�ำ้ ทะเลใส และไปด�ำน�ำ้ อ่าวโล๊ะซามะ
และอ่า วลิง เป็น จุดด�ำน�้ำที่มีปะการัง อุดมสมบู ร ณ์ห ลากสายพัน ธุ์
ทีง่ ดงามมาก มีฝงู ปลาน้อย-ใหญ่หลากหลายแหวกว่ายรอบตัวหลายชนิด
และดอกไม้ทะเลที่งดงาม เข้า Lagoon เล่นน�้ำทะเลสีเขียวมรกต
ทีอ่ า่ วปิเละ ชมทะเลทีถ่ กู โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูงชัน งดงามตระการตา เข้าถ�ำ้ ไวกิง้ ชมความงามของถ�ำ้ ซึง่ เป็นสถานที่
ท�ำรังของนกนางแอ่นจ�ำนวนมาก จุดสุดท้าย
แวะเล่นน�้ำเกาะไม้ไผ่เกาะที่สวยงามที่สุดของ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
ซึ่ ง ความสวยงาม สร้ า งความประทั บ ใจแก่
ผู้ร่วมทริปเป็นอย่างมาก
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ชสอ. กระชับสัมพันธ์ สมาชิกภาคกลาง
กทม. พื้นที่ 1 และ 2
ชสอ. ร่ ว มกั บ ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคกลาง และชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จัดโครงการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค”
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมบรรยาย “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและกิ จ การพิ เ ศษ กล่ า วรายงาน นายสุ รั ต น์
จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และ รศ. ทพ.สุรินทร์
สูอ�ำพัน ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กล่าวต้อนรับ
โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนากว่ า 250 คน จาก 100 สหกรณ์
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา
จ.นครนายก
ดร.เฉลิ ม พล กล่ า วว่ า ชสอ.ร่ ว มกั บ ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคกลาง กทม. พื้นที่ 1 และ 2 จัดโครงการสัมมนา
ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบภารกิจแนวทาง
การบริหารงานและนโยบายของ ชสอ. ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มุ่งพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์และพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งความรู้ทางวิชาการและความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ของสหกรณ์กับสัญญาค�้ำประกัน
ใหม่
จากนั้ น เป็ น การเปิ ด เวที
น�ำเสนอภารกิจความรับผิดชอบ
และผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ในด้านต่าง ๆ ของ ชสอ.และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ซักถามในประเด็นข้อสงสัย โดยมี
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
ช่วยกันตอบทุกประเด็นปิดท้าย
การสัมมนาในวันนี้ ด้วย “กฎหมาย
ค�้ำประกันใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558”
บรรยายโดย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายค�้ำประกันใหม่
แก่สมาชิก และในภาคค�่ำ ชสอ. และสมาชิกจากทั้ง 3 ชมรม
ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
อย่างอบอุ่น
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ให้การต้อนรับ WOCCU

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานสมาคม
สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย หรือ ACCU ให้การต้อนรับ Dr.Brian
Branch ต�ำแหน่ง President & Chief Executive Officer จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตโลก World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU) ซึง่ เดินทางมาประเทศไทย
เพื่อเยี่ยมเยือนและหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ACCU
และ WOCCU ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมี Ms.Elenita V, San Roque ต�ำแหน่ง CEO
และ Mr.Ranjith Hettiarachchi ต�ำแหน่ง CTO ของ ACCU ร่วมให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ส�ำนักงาน ACCU อาคาร U Tower และวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2558 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ร่วมให้การต้อนรับ
FSCT NEWS

ชสอ. ร่วมประชุม คพช. ครั้งที่ 1/2558
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมความก้าวหน้าของ
การแก้ไขปัญหา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด และคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
ได้คัดสรรให้เหลือ 5 คน จาก 8 คน โดยมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังนี้
1. นายสรพล เถระพัฒน์ ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากภาคราชการ
2. นายชูชาติ อินสว่าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ�ำกัด ผู้แทนจากภาคสหกรณ์
3. นายณัฐศิษฐ์ ตันติสนั ติสม ผูจ้ ดั การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนจากภาคสหกรณ์
4. นายมานะ สุดสงวน รองประธานกรรมการด�ำเนินการ คนที่ 2 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ผู้แทนจากภาคสหกรณ์
5. นายวิเชียร เจียระธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตก ผู้แทนจากภาคกลุ่มเกษตรกร

ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาวะปัจจุบัน
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก จัดสัมมนา
เรือ่ ง “การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาวะปัจจุบนั ”
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมด้วย นายกิตติชยั
ฝันฝากจิต กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
ร่วมมอบเงินสนับสนุนส�ำหรับการจัดสัมมนา จ�ำนวน 100,000
บาท โดยมี นายสถิตชัย วรานนท์วนิช กรรมการชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และคณะกรรมการชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันตก เป็นผูร้ บั มอบ และมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน 85 คน จาก 18 สหกรณ์
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน
ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิกว่า ขณะนี้ ชสอ. ได้จัดท�ำหนังสือถึงประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในประเด็น ตามที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะน�ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
การคลัง เพื่อที่จะจัดระเบียบสหกรณ์ ก�ำหนดนโยบายการเงินการคลัง และทิศทาง
เงินออมในประเทศได้ครอบคลุมมากขึน้ รวมทัง้ กระทรวงการคลังมีความรูค้ วามช�ำนาญ
ด้านการเงินมากกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงได้เสนอประเด็นในการปฏิรูป
เพิ่มเติม คือ ขอให้สามารถน�ำเงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ไปค�ำนวณลดหย่อน
ภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ กบข. หรือกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ การอนุญาตให้กรรมการสหกรณ์ในสถานประกอบการไปด�ำเนินกิจกรรม
การประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เช่นเดียวกับสหภาพแรงงาน การมีระบบประกันเงินฝากแก่สมาชิกสหกรณ์ การจัดตั้งกองทุน
รักษาเสถียรภาพแก่สหกรณ์ การสนับสนุนการอบรมสัมมนาให้กับสหกรณ์ การแก้ไขเรื่องทุนส�ำรองจากเดิมร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 15 เพื่อสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์ การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์ การคงไว้ซึ่งมาตรา 42/1
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (การหักเงิน ณ ทีจ่ า่ ย) การแก้ไขเรือ่ งสมาชิกสมทบ โดยก�ำหนดเป็นข้อยกเว้นแก่
เด็ก เยาวชน และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก�ำไร ให้สามารถเป็นสมาชิกสมทบได้ การมีส่วนร่วม
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติของขบวนการสหกรณ์ รวมถึง
การไม่บรรจุพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง
นอกจากนี้ ได้เชิญ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. บรรยายเรื่อง
“การบริหารงานการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยได้บรรยายถึงการวิเคราะห์การเงิน
การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การลงทุน การควบคุมทางการเงิน และจัดสรรเงินทุน
ทัง้ ทางด้านโครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพการท�ำรายได้ คุณภาพ
สินทรัพย์ และการป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการเพือ่ สมาชิก และการเอือ้ อาทร
ต่อชุมชน ซึ่งผู้บริหารต้องค�ำนึงถึง ค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก�ำไร
กับสภาพคล่อง กฎแห่งความสอดคล้องกัน การกระจายความเสี่ยง การจัดสัดส่วนโครงสร้าง
เงินทุนทีเ่ หมาะสม การใช้เครือ่ งมือเตือนภัยทางการเงิน และบรรยาย “ภาวะทางการเงินในปัจจุบนั
และแนวโน้มในอนาคต” โดยชี้แจงให้เห็นถึงอัตราการเติบโต จุดแข็ง-จุดอ่อนและแนวทาง
การบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบ ให้เน้นระดมทุนภายใน
ให้มากขึ้น ส่งเสริมแนะน�ำการออม เพื่ออนาคตหลังเกษียณ ก�ำหนดเงินกู้
และงวดช�ำระหนี้ให้สัมพันธ์กับกระแสเงินสด และอายุของเงินทุน ก�ำหนด
สัดส่วนการบริหารสินทรัพย์ให้เหมาะสมชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล และด�ำเนินงานภายใต้
ข้อก�ำหนด กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
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โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนในหุ้นของ ชสอ. ปี 2557
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 42 คน จาก 15 สหกรณ์

โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ในเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ี่ 1

รุ่นท

ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 34 คน จาก 16 สหกรณ์

ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558

นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2557

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการน�ำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ชสอ. ในฐานะชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่มี
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการสร้างนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงได้ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกสร้างนวัตกรรมและมีการประกวดตั้งแต่
ปี 2555 เป็นต้นมา การน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมของสหกรณ์และเป็นโอกาสที่ดี
ในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่จะช่วยให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้สหกรณ์อื่นน�ำไปปรับใช้
และเกิดการสร้างนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต การสร้างนวัตกรรมนั้นนอกจากจะท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์เข้มแข็ง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังท�ำให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยมีความเข้มแข็งอีกด้วย
หลังจากที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 7 ชมรมได้พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจ�ำปี 2557 แล้ว ในวันนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทั้ง 7 ผลงานนวัตกรรม จาก 7 ชมรม
จะต้องมาน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ จ�ำนวน 1 รางวัล ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
จ�ำกัด ชื่อผลงาน “สหกรณ์เพื่อนคู่คิด” นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอในวันนี้ร่วมกันให้คะแนน
(Vote) การน�ำเสนอดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งผลการโหวต ได้แก่ ผลงาน “สหกรณ์เพื่อนคู่คิด” ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด น�ำเสนอโดย นางสาวจรีรัตน์ ธีรวิศิษฏ์กุล
รับชมคลิปการน�ำเสนอ ภาพบรรยากาศภายในงาน และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.fsct.com
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ชสอ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 11 สอ.ชั้นน�ำ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี และ พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต กลัมพากร
รองประธานกรรมการ เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทั การบินไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จ�ำกัด รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานและรับฟังแนวคิดข้อเสนอ
จากสหกรณ์สมาชิกเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ เดินหน้าปฏิรปู สหกรณ์ ในฐานะผู้ถอื หุ้นและเจ้าของกิจการ ชสอ.
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพฯ
FSCT NEWS

ครบรอบ 10 ปี สอ.ยธ.จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุตธิ รรม จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุม
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพฯ
โดยมี นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม จ� ำ กั ด จดทะเบี ย น
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เริ่มด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ตั้งแต่
วั น ที่ 1 เมษายน 2548 ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส มาชิ ก ช่ ว ยเหลื อ
ซึ่งกันและกัน โดยส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และให้เงินกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาการครองชีพและ
สนองความต้องการทางเศรษฐกิจตามความจ�ำเป็น ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์

ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558

ศึกษาดูงาน

ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

คณะจากชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานนโยบายการบริหารงานของ ชสอ.
และเยี่ยมชมส�ำนักงาน โดยมี นายเอนก นาคดิลก กรรมการด�ำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ ซึง่ มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย
ส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองประธานกรรมการ
และรองเสนาธิการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ของ ชสอ.
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ชสอ. เอื้อเฟื้อสถานที่ จัดงานราตรีบางกรวย

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ลานกิจกรรม
ส�ำนักงาน ชสอ. ส�ำหรับจัดงานราตรีบางกรวย จากนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธเี ปิด โดยมี เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช นายอ�ำเภอบางกรวย เป็นผู้กล่าวรายงาน เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในอ�ำเภอบางกรวยร่วมงานกว่า 1,500 คน
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

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

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ�ำกัด
ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม
วันที่ 11 มิถุนายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด
จัดโครงการสร้างโอกาสและแก้วิกฤติชีวิตหลังเกษียณให้แก่สมาชิก
วันที่ 13 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชุมชนรอบข้าง
และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ วันที่ 26 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ�ำกัด
จัดโครงการสร้างขวัญแบ่งปันรอยยิ้ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ�ำจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด
จัดโครงการทุนอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส ประจ�ำปี 2557
วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558

ชสอ. ถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลา 7.30 น. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ น�ำคณะผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2558
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ จากนัน้ เวลา 8.30 น. น�ำคณะร่วมถวายพานพุม่ สักการะพระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยมี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ พร้อมพระประยูรญาติ เสด็จเป็นประธานวางพานพุม่ ถวายสักการะฯ และให้เกียรติเยีย่ มชมบูธนิทรรศการ
ชสอ. โดยขบวนการสหกรณ์ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน
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“99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน�้ำใจปวงประชา ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
ถวายพ่อของแผ่นดิน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน�ำ้ ใจปวงประชา ใช้นำ�้
อย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี นายอ�ำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเพื่อเป็นการเผยแพร่สหกรณ์ไทย รวมทั้งจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ จากขบวนการสหกรณ์
ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมแสดงความยินดีกับสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2558 ซึ่งได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในงาน
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด และสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
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ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558

วิธีการใช้งาน QR Code เพื่อเข้ารับข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ชสอ.
ส�ำหรับมือถือระบบ IOS
ดาวน์โหลดได้จาก App Store

ส�ำหรับมือถือระบบ Android
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

1.
2.
3.
4.

ค้นหาโปรแกรมด้วยค�ำว่า “QR Code”
เลือกติดตั้งโปรแกรม QR Code Reader
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เปิดขึ้นมา แอพเปิดการท�ำงานของกล้อง
น�ำกล้องมาจ่อไว้ที่สัญลักษณ์ QR Code แอพจะท�ำการอ่านค่าและ
เปิดเว็บไซต์เองอัตโนมัติ

15

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “ออมมั่งมี”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ม.ค. - 10 เม.ย. 58

ระยะเวลา 15 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป

4.35

5 ล้านบาทขึ้นไป

4.45

10 ล้านบาทขึ้นไป

4.55

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ข่าวดี ม่
รับปีให

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
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จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

