ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 408 เดือนสิงหาคม 2564

กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่อังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซักซ้อมการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 		
					
ประจำ�ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.00 - 13.00 น. 			
					

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบการประชุมฯ

13.00 น. 				
			
		
		
		

หัวข้อการซักซ้อม
- การเข้าห้องประชุม
- การแสดงความคิดเห็น
- การลงมติ
- อื่นๆ

วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
					

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

07.00 - 09.00 น.
		
					

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบการประชุมฯ

09.00 - 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564

		

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ชสอ.
1. Line OA ประจำ�โต๊ะผู้แทน
2. โทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ประจำ�โต๊ะผู้แทน
3. โทรศัพท์พื้นฐาน ชสอ.
4. E-mail : news@fsct.com
หมายเหตุ : ชสอ. จะจัดส่งรายละเอียดวิธีการซักซ้อม การเข้าร่วมประชุม
และช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง E-mail ที่ผู้แทนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้กับ ชสอ.
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 408 เดือนสิงหาคม 2564

สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ชสอ. กำ�หนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 ผู้แทนที่ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ชสอ.
จะแจ้งกำ�หนดการ รายละเอียด พร้อมคู่มือต่างๆ ไปยัง E-mail ที่ท่านได้แจ้งลงทะเบียนไว้ ขอให้ท่านผู้แทน
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด                        
เพิ่มเติม ได้ที่ www.fsct.com ครับ
จากเหตุ เ พลิ ง ไหม้ รุ น แรงที่ โ รงงานสารเคมี ใ นพื้ น ที่ ซ อยกิ่ ง แก้ ว ตำ � บลราชาเทวะ อำ � เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ชสอ. บริจาคเงินช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่                         
ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำ�นวน 6 สหกรณ์ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             
90,000 บาท
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 5 อัตราดอกเบีย้
2.85 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการ
พิเศษ 6  อัตราดอกเบี้ย 3.20 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  สมาชิกที่มี
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ
227 ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ครับ
พลตำ�รวจโท

(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
   ประธานกรรมการ
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บทความ

เรื่อง การบริหารเงินทุนและทิศทาง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย

โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการดำ�เนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 408 เดือนสิงหาคม 2564

อ่านต่อกรุณา Scan ผ่าน QR-Code
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อบรมออนไลน์

“เทคนิคการอ่านงบการเงิน” ผ่าน Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่ า วเปิ ด อบรม
ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “เทคนิคการอ่านงบการเงิน”
โดย ชสอ. ได้รับเกียรติจาก นายเสริม อุดมพรวิเศษ หัวหน้า
สำ � นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ น นทบุ รี กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำ�    
ความเข้ า ใจถึ ง ความสำ � คั ญของงบการเงิ น ซึ่ ง เป็ น รายงาน
ทางการเงิ น ที่ แ สดงผลการดำ � เนิ น งานของสหกรณ์ สำ � หรั บ    
รอบระยะเวลาใดเวลาหนึง่ และแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์
ณ  วันใด  วันหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน        
งบกำ�ไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ       
งบการเงิน เพือ่ นำ�มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำ�หนดไว้
และใช้ในการควบคุมทางการเงิน และตัดสินใจทางธุรกิจของ
สหกรณ์รวมถึงแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น    นอกจากนี้    ยั ง เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมอบรมกับวิทยากร ผ่าน Zoom
Meeting จำ�นวน 110 คน ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(คพช.) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เข้ า ร่ ว มประชุ ม             
คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ (คพช.) ครั้ ง ที่
2/2564 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์  และ        
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting
เพื่ อ รั บ ฟั ง รายงานความก้ า วหน้ า การดำ � เนิ น การตามแผน
พัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที4่ (พ.ศ. 2563-2565) ซึง่ มีหน่วยงาน
ที่ขับเคลื่อน จำ�นวน 42 เเห่ง ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้
คณะกรรมการ คพช. จำ�นวน 20 แห่ง มีเเนวทางการช่วยเหลือ
สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ อุ ป กรณ์ ก ารตลาดเเต่ ไ ม่ ส ามารถบริ จ าค         
เงินคืนได้  ตลอดจนเรื่องรายงานผลการให้ความเห็นชอบ                 
ให้หน่วยงานเป็น ผู้ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน  
การบัญชีเเละการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์” เพื่อให้มี
คุณสมบัติตามกฎกระทรวง โดยการดำ�เนินงานเเละการกำ�กับ
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ดูเเลสหกรณ์ออมทรัพย์ เเละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน พ.ศ.
2564 รวมถึงขอความเห็นชอบจากคู่มือการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาสหกรณ์ เรือ่ งการเเต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาผูท้ รง
คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเเต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์   โดยเเต่ ง ตั ้ ง       
คณะอนุกรรมการลงทุนเพื่อศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิก
สหกรณ์ ถ อนหุ้ น คื น บางส่ ว นขอขยายเวลาปฎิ บั ติ ง าน เพื่ อ
พัฒนาสหกรณ์ต่อไป
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ชสอ. มอบอาหารและน้ำ�ดื่ม

ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  นางประภาษร ทิพย์ดี
รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก    
พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ        
มอบอาหารกล่อง จำ�นวน 150 กล่อง น้ำ�ดื่ม จำ�นวน 100
โหล และหมวกสัญลักษณ์โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทย          
สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 จำ�นวน 150 ใบ ให้แก่ นพ.วุฑฒิชัย

จิรโชติกลุ รองผูอ้ �ำ นวยการ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์
นนทบุรี เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล เพือ่ เป็นขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงาน รักษา
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

ชสอ. สนับสนุนน้ำ�ดื่มในการดำ�เนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 เชิงรุก ให้กับคนงานในพื้นที่ตำ�บลบางสีทอง
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ.
มอบน้ำ�ดื่ม ชสอ. จำ�นวน 100 โหล    
ให้กับ นายธีรวัฒน์ กลีบผึ้ง หัวหน้า    
ชุดปฏิบัติการตำ�บลบางสีทอง เพื่อนำ�
ไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลบางสีทองและสาธารณสุข
อำ � เภอบางกรวย ในการดำ � เนิ น การ     
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก
ให้กับคนงาน (แคมป์คนงาน) ในพื้นที่
ตำ � บลบางสี ท อง จำ � นวน 3 แคมป์
จำ�นวน 200 คน ในวันที่ 6 กรกฎาคม
2564 ณ บริเวณวัดไทร (บางสีทอง)
อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ชสอ. เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั สหกรณ์ระหว่างประเทศ
แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับ National Cooperative
Bank Ltd (NCBL) และ Nepal Multipurpose Cooperative
(NMC) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 230 คน จากประเทศต่างๆ ได้แก่
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มองโกเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
ไทย เป็นต้น NMC ใช้โอกาสนี้ในการนำ�เสนอประวัติองค์กร
การดำ�เนินงาน ปัญหาและความท้าทาย ผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงการตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจาก COVID-19 ใน
ประเทศอีกด้วย
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NMC เป็นสหกรณ์เอนกประสงค์ซึ่งเป็น
สมาชิกของ NCBL ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537
เริ่มดำ�เนินกิจการที่อำ�เภอจาปาซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล ปัจจุบัน ได้ขยายงานไปที่อำ�เภอมอรัง
และอำ�เภออิลาม ตลอดระยะเวลากว่า  25 ปี
ของการดำ�เนินงาน NMC มีสมาชิกมากกว่า 
100,000  คน  สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  3,913  
ล้านบาท (120 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)    
ทุนเรือนหุ้น 326 ล้านบาท  (10 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ)  เงิน ฝาก  2,739  ล้านบาท
(84 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)  เงินกู้  2,935
ล้ า นบาท (90 ล้ า นเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ )
นอกจากธุรกิจการเงินแล้ว NMC ยังได้ดำ�เนิน
งานด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนม ชา  และร้ า นค้ า
สหกรณ์
นอกจากนี้ NMC ยังให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัลแก่สมาชิกอีกด้วย ได้แก่ การทำ�ธุรกรรม
ทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ QR Code   
แอปพลิเคชั่น Smart App. รวมถึง ATM และ
บริการอื่นๆอีกด้วย NMC ยังสนับสนุนและ
ส่ ง เสริ ม บทบาทสตรี แ ละกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ นว่ า  NMC มี ค วามใส่ ใ จและ
และต้ อ งการที่ จ ะเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของสมาชิ ก และ
ประชาชน
(1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.61 บาท)
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ประมวลภาพ

โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ ไทย สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.

สอ.กองทัพภาคที่ 3 จก.

สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จก.

สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จก.

สอ.ครูนราธิวาส จก.

สอ.ครูยะลา จก.

สอ.ครูลำ�พูน จก.

สอ.ครูสมุทรปราการ จก.

สอ.ค่ายเม็งรายมหาราช จก.

สอ.โรงพยาบาลพัทลุง จก.

สอ.สยามชาร์ป จก.

สอ.สยามนิสสัน จก.

สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จก.

สอ.สาธารณสุขแพร่ จก.
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สอ.ครูแม่ฮ่องสอน จก.

สอ. เอส พี เอส จก.

สอ.ครูตราด จก.    

สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

สอ.ครูสงขลา จก.

สอ.ครูอุตรดิตถ์ จก.

สอ.ตำ�รวจพังงา จก.

สอ.พนักงานยาสูบ จก.

สอ.พนักงานและลูกจ้างประจำ�
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จก.

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก.

สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จก.

สอ.โรงพยาบาลมะการักษ์ จก.

สอ.โรงพยาบาลหัวเฉียว จก.

สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จก. สอ.สำ�นักงาน กสทช จก.
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สมาชิกครบรอบวันก่อตั้ง ประจำ�เดือนสิงหาคม 2564
เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100086
ตำ�รวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
100193
ตำ�รวจสงขลา
100221
โรงพยาบาลพุทธชินราช
100222
พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)
100289
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร
101079
ในเครือร่วมเจริญ
100574
โรงพยาบาลหาดใหญ่
100629
ตำ�รวจภูธรจังหวัดอำ�นาจเจริญ
100705
พนักงานยาสูบแม่โจ้
100767
พนักงานโรงแรมเอเชีย
101052
พนักงานบริษัทลอยตี้
100064
ครูกระบี่
100893
พนักงานส่วนตำ�บลสุรินทร์
100025
ครูร้อยเอ็ด
100257
ปปข.8
100308
บริษัทไทยเสรีห้องเย็น
100358
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร
100390
กองบิน 56
100602
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
100964
ไทย บี เอ็ม เอ
100121
ตำ�รวจภูธรจังหวัดยโสธร
100523
บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า
100618
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
100290
ศูนย์การสุนัขทหาร
100872
ตำ�รวจภูธรนครสวรรค์
100129
วชิรพยาบาล
100484
กรมประชาสัมพันธ์
100159
พนักงานห้างเซ็นทรัล
100176
เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา
100304
ชาวพฤหัสบดี
100450
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
100461
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
101043
โรงเรียนเตรียมทหาร
100334
สาธารณสุขตรัง
100491
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
100940
บริษัทอาหารสยาม (มหาชน)
101055
อาปิโก ฟอร์จจิ้ง
101065
โรงพยาบาลมะการักษ์
100859
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำ�พูน
101151
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
100658
นักสหกรณ์นครศรีธรรมราช
100803
บริษัทเฮลโลภูเก็ต
100866
พนักงานซีเคียวริคอร์
101071
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย
100433
ไทยน้ำ�ทิพย์ปทุมธานี
101017
โรงพยาบาลนครนายก
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วันครบรอบ
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
13
15
15
15
15
15
16
16

ปีที่ก่อตั้ง
2513
2513
2522
2518
2523
2550
2533
2537
2531
2543
2547
2504
2544
2503
2524
2526
2535
2529
2538
2551
2517
2535
2535
2525
2519
2518
2533
2519
2520
2520
2532
2519
2525
2525
2530
2536
2544
2538
2545
2510
2537
2545
2545
2544
2531
2522
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เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100181
การเคหะแห่งชาติ
100276
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
100346
พนักงานโรงแรมนารายณ์
101027
ศวพท.
101035
เอไอเอส
100330
ปภ.อุบลราชธานี
100906
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
101034
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อุบลราชธานี
100571
สามัญศึกษาเพชรบูรณ์
100380
สามัญศึกษาร้อยเอ็ด
100509
โรงพยาบาลมหาสารคาม
100597
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
101010
เครือบริษัทเธียรสุรัตน์
100248
ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย
100522
สคิบ
100541
สาธารณสุขระยอง
100651
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
100316
สหภาพแรงงานไทยเรยอน
100329
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
100381
ราษฎร์บูรณะ
100037
ครูชลบุรี
100123
กรมพัฒนาที่ดิน
101184
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
100610
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
100689
ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
100946
กรมแผนที่ทหาร
100416
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
100482
บางกอกกล๊าส
100556
ค่ายพระปกเกล้า
100284
รพช.ศรีสะเกษ
101039
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
100719
โรงพยาบาลชัยภูมิ
100995
ร.21 พัน.3 รอ.
100094
ครูสกลนคร
100793
เวชธานี
100703
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
100845
กรมการสัตว์ทหารบก
100404
แอลเมทไทย
100751
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
100823
กลุ่มพนักงานเครือไทย - ไอชิน
100913
สาธารณสุขสมุทรปราการ
101057
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต
100182
ตำ�รวจภูธรจังหวัดตาก
100754
โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์
100832
พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที
100855
ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี
100749
พนักงานกลุ่มบริษัท พรีไซซ
101038
พนักงานถุงเท้าไทย

วันครบรอบ
17
17
17
17
17
18
18
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31

ปีที่ก่อตั้ง
2520
2525
2526
2525
2551
2526
2549
2555
2537
2528
2535
2535
2535
2521
2530
2530
2538
2526
2526
2527
2504
2509
2522
2525
2536
2525
2530
2530
2530
2525
2552
2541
2532
2502
2545
2534
2538
2525
2543
2545
2544
2548
2519
2543
2543
2538
2543
2554
13

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 408 เดือนสิงหาคม 2564

14

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย
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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

