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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560
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ชสอ. เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนให้กับศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับศูนย์การเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผูก้ ำ� กับการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือดังกล่าว เนือ่ งจากสภาพ
เส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวก ประชากรที่หมู่บ้านแม่ขอ จ�ำนวน 127 ครัวเรือน ประมาณ
700 คน จึงมีความต้องการโรงเรียนในหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้เด็ก ๆ ในหมูบ่ า้ นได้เรียนหนังสืออ่านออก
เขียนได้ และไม่ต้องห่างครอบครัวและเดินทางไกลในการไปเรียนหนังสือ กก.ตชด. 33 จึงได้
จัดตั้ง ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอขึ้น โดยระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียน ได้ใช้อาคารอเนกประสงค์
บริเวณหน้าโบสถ์ของหมู่บ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราวไปก่อน ชสอ. เล็งเห็นถึงประโยชน์
ในด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในระยะยาว จึงได้ปรับเปลีย่ นการสร้างอาคารกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนเป็นการสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว จ�ำนวน 4 ห้องเรียนแทน โดยจะร่วมมือ
กับเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกทัว่ ประเทศ ในการสร้างอาคาร
เรียนดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตร “คณะกรรมการอ�ำนวยการ”

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ

“คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2560”

โดยส่งผลงานนวัตกรรมมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ website ชสอ. www.fsct.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ชสอ. ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณและรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศลรวมกับทุกทาน ขออานิสงสแหงผลบุญ
จงบันดาลใหทุกทานเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ชสอ. ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั่วภูมิภาค จัดกิจกรรม “วันออมแห่ ง ชาติ
ประจ�ำปี 2560” อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และคนไทยมีนิสัยรักการออม และการแบ่งปัน
โดยร่วมกิจกรรมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พร้อมถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้น
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
หลังจากที่ ชสอ. ได้สง่ หนังสือ ไปยังนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขอให้กรรมการในสถานประกอบการไปประชุมอบรมสัมมนา
โดยไม่ถอื เป็นวันลา ขณะนีม้ คี วามคืบหน้าจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่าได้มหี นังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด เพื่อประสานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้กรรมการสหกรณ์ในสถานประกอบการประกอบกิจการประชุม
ประจ�ำเดือนได้โดยไม่ถือเป็นวันลาแล้ว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com ครับ
นอกจากนี้ ชสอ. ได้ออกโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ในอัตราดอกเบี้ย 3.59% ต่อปี และโครงการสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในอัตราดอกเบี้ย 3.59% ต่อปี โดยสหกรณ์กู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้สมาชิกกู้
รายละไม่เกิน 1 แสนบาท เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม ช่วยสร้างรายได้เพิ่มในการอยู่ดีกินดีตามวิถีสหกรณ์ สมาชิกที่สนใจ
ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ โทร 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216 , 223 และ 226 ครับ
FSCT News ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ผมขออวยพรให้
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดังหวัง และหวังว่า
เริ่มต้นปีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของทุกท่าน เพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จและพบเจอกับ
ความสุขสมหวังต่อไป และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ

4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีถวาย
ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เพื่อทอดถวาย ณ วัดท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560
โดย ชสอ.ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชน ยอดเงินจากการทอดกฐินรวมทัง้ สิน้
1,550,849 บาท
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“วันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560”
ชสอ. เดินตามรอยเท้าพ่อ รณรงค์สหกรณ์สมาชิก “รักการออม”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ในปี
2560 ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพฯ เขตพืน้ ที่ 1 และ 2
จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560” วันที่ 31 ตุลาคม
2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และคนไทยในสังคมเดินตามรอยพ่อ ปลูกฝังนิสัยรักการออม และ
การแบ่งปัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความ
ส�ำคัญกับการออม เป็นต้นแบบของความประหยัดจนได้รบั การยกย่อง
เทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม”

โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การร่วมปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิ ธ าน พร้ อ มร่ ว มร้ อ งเพลง “รั ก พ่ อ ไม่ มี วั น พอเพี ย ง” พิ ธี ท� ำ บุ ญ
ถวายภัตตาหารเพล เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และพิ ธี ถ วายราชสดุ ดี ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นอกจากนี้ ชสอ. ได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึน้ ในสหกรณ์ ได้แก่
กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน และเพิ่มหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560
ตั้งเป้า 30,000 ล้านบาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จะได้น� ำเงินไป
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์สู่สังคม ซึ่งเป็น
การด� ำ เนิ น การตามหลั ก การสหกรณ์ ข้ อ ที่ 7
การเอือ้ อาทรต่อชุมชน และกิจกรรมออกตัว๋ สัญญา
ใช้ เ งิ น เงิ น ฝาก รุ ่ น “วั น ออมแห่ ง ชาติ ”
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 2.50%
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ชสอ. สนับสนุน เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
จัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ นายณฐกร แก้วดี กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน” และมอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ให้กับนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคตะวันออก และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ส�ำหรับการจัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง และมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 80 คน จาก 38 สหกรณ์
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน
ชสอ.” แจ้งว่า ชสอ. ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากร
ของสหกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. โดยเพิ่ ม คู ่ ส มรสของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์สมาชิกทีจ่ ดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ค่าสงเคราะห์ศพ 3,000 บาท
ค่าพวงหรีด ไม่เกิน 1,000 บาท รวมถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ. 8 ภาค ค่าสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ นางสุวพีร์ โพธิ์ค�ำ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
บรรยายเรือ่ ง หลักการสหกรณ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และบทบาทหน้าทีจ่ ริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบกิจการ และนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงค์ หัวหน้าส�ำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง บรรยายเรื่อง การด�ำเนินกิจการ
ของสหกรณ์
นอกจากนี้ ได้เชิญนางสาวศุภรดา โยธาทัย หัวหน้า
ส� ำ นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส ระแก้ ว บรรยายเรื่ อ ง “เทคนิ ค
การตรวจสอบกิจการ” และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
และนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงค์ หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระยอง บรรยายเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบกิจการ
และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ (ต่อ)
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คลินิกกฎหมาย

ล้มละลาย

(ตอนที่ 1)

โดย นายณฐกร แก้วดี

ฉบับที่แล้วได้พูดถึงการขอรับช�ำระหนี้ว่าเจ้าหนี้ต้องยื่นค�ำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนดสองเดือน
นับแต่วันโฆษณาค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (มาตรา 91) แต่หากสหกรณ์ให้สมาชิกผู้กู้โดยน�ำอสังหาริมทรัพย์มาจ�ำนองเป็น
หลักประกันการกู้ยืม สหกรณ์จะขอรับช�ำระหนี้อย่างไร
การเป็นเจ้าหนี้จำ� นองถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันการขอรับช�ำระหนี้จึงมีสิทธิแตกต่างจากเจ้าหนี้สามัญทั่วไป ตามมาตรา
95 ก�ำหนดไว้ว่า เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้อง
ขอรับช�ำระหนี้ แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์นั้น
มีปัญหาว่า ถ้าสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินโดยมอบโฉนดที่ดินยึดถือเป็นประกันโดยไม่ได้น�ำไปจดนิติกรรมจ�ำนองต่อ
เจ้าพนักงานที่ดิน สหกรณ์จะใช้สิทธิตามมาตรา 95 ได้หรือไม่ ดูค�ำพิพากษาฎีกาที่ 545/2504 “กู้เงินโดยมอบโฉนด
ให้ยึดถือเป็นประกันไม่มีสิทธิยึดหน่วงตาม ป.พ.พ. มาตรา 241 จึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน ตามมาตรา 6” นั่นก็หมายความว่า
สหกรณ์ต้องไปขอรับช�ำระหนี้ภายในสองเดือนเช่นเดียวกับหนี้สามัญ
แต่ถ้าสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ต้องการรับช�ำระหนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญ จะท�ำได้มากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาปฏิบัติตาม
มาตรา 96 ดังนี้
(1) เมือ่ ยินยอมสละทรัพย์สนิ อันเป็นหลักประกันเพือ่ ประโยชน์แก่เจ้าหนีท้ งั้ หลาย แล้วขอรับช�ำระหนีไ้ ด้เต็มจ�ำนวน
(2) เมื่อได้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช�ำระหนี้ส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังขาดอยู่
(3) เมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช�ำระหนี้
ส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังขาดอยู่
(4) เมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช�ำระหนี้ส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังขาดอยู่...
การที่เจ้าหนี้มีประกันไม่ยื่นขอรับช�ำระหนี้ ถือเป็นสิทธิที่ชอบของเจ้าหนี้ เพราะสามารถบังคับเอาหลักประกันที่ลูกหนี้
ให้ไว้แก่ตนก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่าต่อมาลูกหนี้จะถูกพิทักษ์ทรัพย์ หนี้ที่ประกันนั้นก็คงมีอยู่ แต่เจ้าหนี้มีประกันต้องใช้สิทธิ
ในการไม่ขอรับช�ำระหนี้ตามมาตรา 95 หรือขอรับช�ำระหนี้ตามมาตรา 96 เพียงประการเดียวเท่านั้น จะใช้สิทธิทั้ง 2 ประการ
ไม่ได้ เพราะเป็นการขัดแย้งกัน และมาตรา 95 ไม่ตอ้ งขอรับช�ำระหนี้ ถ้าใช้สทิ ธิตามมาตรา 96 ต้องขอรับช�ำระหนีต้ ามมาตรา 91
ภายใน 2 เดือนด้วย
การขอรับช�ำระหนีใ้ นคดีลม้ ละลาย คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ควรศึกษารายละเอียดว่าวิธีใดจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์มากที่สุด
โดยเฉพาะกรณีที่สหกรณ์เป็นเจ้าหนี้มีประกันต้องตัดสินใจว่าจะขอรับ
ตามมาตรา 95 หรือมาตรา 96 เพราะมีความแตกต่างเกี่ยวกับระยะเวลา
การขอรับช�ำระหนี้ หากคณะกรรมการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ สหกรณ์
ได้รับช�ำระหนี้...แน่นอน

8

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสหกรณ์
เกริ่นกันก่อน

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ตั้งแต่วันที่
13 ตุลาคม 2559 และมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ยังความเศร้าโศก
เสี ย ใจอย่ า งสุ ด ซึ้ ง มาสู ่ พ สกนิ ก รชาวไทยทุ ก คน ผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ ง ใคร่ ข อถวาย
ความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยการเรียบเรียงบทความเรื่อง
“พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชกั บ งานสหกรณ์ ” เนื้ อ หาหลั ก ในบทความนี้
ได้มาจากค�ำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ แด่ พ ระองค์ ท ่ า น เมื่ อ ปี
พุทธศักราช 2526 ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถด้านสหกรณ์และพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์มีต่อขบวนการสหกรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 กับงานสหกรณ์

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจ
ส�ำคัญที่จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแล
ทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชน รวมถึ ง ได้ พ ระราชทานวิ ธี ก ารและแนวทางในการพั ฒ นา
งานสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ บนรากฐานของการช่วยตนเอง ช่วยซึ่งกันและกัน ตามหลัก
วิ ธี ก ารสหกรณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง และความสอดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ น อยู ่ ท าง
เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย
การพั ฒ นางานสหกรณ์ ข องพระองค์ ป รากฏเด่ น ชั ด ในโครงการ
จัดสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ในลักษณะหมูบ่ า้ นสหกรณ์ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้
สหกรณ์การเกษตร และศูนย์พัฒนาชนบท เพื่อเป็นตัวอย่างส�ำหรับเกษตรกร
ทัว่ ไป เริม่ ด้วยการจัดตัง้ สหกรณ์ตา่ ง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ต่อมาได้ขยายงาน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น ไปทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศ และได้ พั ฒ นาเป็ น สหกรณ์
การเกษตรที่มั่นคงในที่สุด ทั้งนี้พระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์
จ�ำนวนหนึ่งให้ทางราชการน�ำไปจัดสรรให้ราษฎรใช้ท�ำการเกษตรตามวิธีการ
สหกรณ์ด้วย
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจ�ำหน่าย นอกจากนั้นยังท�ำ
หน้าที่เป็นแหล่งให้การศึกษา ส่งเสริม เผยแพร่ และสาธิตการใช้เทคโนโลยี
แก่เกษตรกรด้วย ทัง้ นีว้ ธิ กี ารดังกล่าวได้กลายเป็นแบบฉบับทีส่ ว่ นราชการต่าง ๆ
ใช้ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรยากจนไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเองในเวลา
ต่อมา
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้ทรงแนะน�ำส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
ในนิคมของกรมประชาสงเคราะห์ ตั้งสหกรณ์โคนมในหมู่ผู้เลี้ยงโคนม ท�ำให้สมาชิกของสหกรณ์เหล่านั้นสามารถด�ำเนินการผลิตและ
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยพระวิจารณญาณอันลึกซึ้ง พระองค์ทรงทราบถึงจุดอ่อนปัญหา และอุปสรรคที่ท�ำให้สหกรณ์หลายแห่งไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
ทรงประจักษ์วา่ การจัดสหกรณ์ให้สำ� เร็จสมความมุง่ หมายนัน้ จ�ำเป็นต้องให้สมาชิกมีสว่ นอย่างจริงจังในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพราะ
จะช่วยสร้างความเลือ่ มใสศรัทธาในวิธกี ารสหกรณ์ให้เกิดขึน้ กับสมาชิก อันเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาสหกรณ์ พระองค์ทรงให้ความ
ส�ำคัญอย่างมากกับการให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการสมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยมุ่งหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมั่นคง
ในด้ า นการจั ด หาทุ น เพื่ อ การผลิ ต และการตลาดส� ำ หรั บ ผลิ ต ผลของสมาชิ ก
พระองค์ทรงส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาน�้ำและการบ�ำรุงดิน
จั ด หาพั น ธุ ์ พื ช พั น ธุ ์ สั ต ว์ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และปั จ จั ย การผลิ ต อื่ น ๆ รวมถึ ง
เพื่อเป็นทุนในการเก็บรักษาและการแปรรูปผลผลิต ยิ่งกว่านั้นยังทรงส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ ธนาคารปุ๋ย และธนาคารยารักษาโรคขึ้นอีกด้วย
นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงแนะน�ำส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลในครัวเรือน
ใช้เวลาว่างและแรงงานที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยการประกอบหัตกรรมต่าง ๆ
ในครั ว เรื อ น ทั้ ง ยั ง ทรงส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก และบุ ต รหลานได้ มี โ อกาสศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
อย่างทั่วถึง ท�ำให้สมาชิกและครอบครัวสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสงบ และมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของงานสหกรณ์ ผ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานต่อผู้น�ำสหกรณ์
ในโอกาส เช่น “... ควรจะมีการแพร่ขยายให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดีของระบบ
ประชาธิปไตยอย่างส�ำคัญ สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่าของ
ประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้นำ� สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2520)
“... การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่า
เป็นการสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์แบบเสรี คือแต่ละคนต้องมีวินัยจริง แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับของใครเลย อยู่ในบังคับของวินัยที่ตัวเองต้อง
เป็นผูร้ บั รอง...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผนู้ ำ� สหกรณ์ภาคการเกษตรทัว่ ประเทศ ณ ศาลาดุสดิ าลัย เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2522)

ส่งท้ายก่อนจาก

ทีก่ ล่าวมาข้างต้นชีใ้ ห้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านสหกรณ์และพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อขบวนการสหกรณ์ ดังนั้นพวกเรา
ชาวสหกรณ์จงึ ควรสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดังกล่าวด้วยการมุง่ มัน่ ท�ำงานเพือ่ พัฒนาสมาชิก
สหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น และ เป็นทีพ่ งึ่ หลักของ
สังคมไทยได้อย่างแท้จริง
ผมใคร่ขอปิดท้ายบทความนี้ด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้น�ำ
สหกรณ์ภาคการเกษตรทัว่ ประเทศ ณ ศาลาดุสดิ าลัย เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2520 ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นการตักเตือนการท�ำงานของคนสหกรณ์ ดังนี้ “...สหกรณ์นนี่ ะต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ คือ
ความสามัคคี ความซือ่ สัตย์ ถ้าใครเข้ามาเป็นกลุม่ ก็ตอ้ งหวังดีซงึ่ กันและกัน ถึงจะให้กลุม่ นัน้
เจริญได้ ถ้าเข้ามาในกลุ่มเพื่อเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีหวังล้มแน่...”
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

โครงการสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
โครงการสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจไทย
ในปัจจุบัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�ำเนินการ
นายอุทัย ศรีเทพ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน
ชสอ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 147 คน จาก 108 สหกรณ์
การสั ม มนาครั้งนี้ไ ด้เชิญ นางสุ จ ารี มนชน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ 2 สายก� ำ กับ
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยได้ บรรยายเกี่ ย วกับ ความส�ำ คัญของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การระบุวัดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องในส�ำนักงาน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กฎเกณฑ์ใหม่ในการก�ำกับดูแล
สภาพคล่องส�ำนักงาน และความท้าทายในภายหน้า
การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญ นายไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโนบายการเงิน
นายกั น ตภณ ศรี ช าติ ผู้วิเคราะห์อาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่ อ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยในปั จ จุ บั น ซึ่ ง บรรยายเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย: การรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการด�ำเนิน นโยบายการเงิน
ภาวะแนวโน้ม: เศรษฐกิจต่างประเทศ และเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
รวมถึงเชิญ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
บรรยายเรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้นกู้ ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับรู้จักกับตลาดตราสารหนี้
พันธบัตร และหุ้นกู้ หลักเกณฑ์การลงทุนตราสารหนี้ของสหกรณ์ ผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้
และความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้
และนางสาวภาคินี บานชื่น ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมด้านความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การก�ำกับและควบคุมความเสี่ยง
และตัวอย่างรายงานผลการบริหารและความเสี่ยงเงินส�ำรองทางการธนาคารแห่งประเทศไทย

ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง จัดสัมมนา

ดร. สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการเสวนา เรือ่ ง “ปัญหาการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0” และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง เป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่
7 ตุ ล าคม 2560 ณ โรงแรมโต่ บั ก เส็ ง อยุ ธ ยา
ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. พื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมเป็น
จ�ำนวนมาก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560
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สอ.วชิรพยาบาล จก.
ได้รับอันดับเครดิต BBB+

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช
สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ฯ ชสอ. ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมมอบดอกไม้
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากบริษัท ทริสเรตติ้ง ที่ระดับ
BBB+ และผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐานจาก ชสอ.
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
Supporter Members ของ ACCU

วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
Department of Agricultural Marketing and
Cooperatives (DAMC) ประเทศภูฏาน และ
CARD Institute ประเทศฟิลิปปินส์

12

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจมหาสารคาม จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาสมาชิกสหกรณ์
ประจ�ำปี 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560
จ�ำนวน 100 ทุน
วันที่ 28 กันยายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จ�ำกัด
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (ปลูกต้นไม้)
ประจ�ำปี 2560 ณ สวนป่าชุมชนบ้านโสน จ.สุรินทร์
วันที่ 13 ตุลาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กาฬสินธุ์ จ�ำกัด
จัดโครงมอบถังน�ำ้ จากใจให้น้อง พร้อมอุปกรณ์กีฬา
แก่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560
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โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุน ชสอ.
ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) จ�ำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2560, รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2560
และ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2560
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ชสอ. น�ำคณะผู้นำ� สหกรณ์ไทย

แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการสหกรณ์
ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ ชสอ. น�ำคณะผูน้ ำ� สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ�ำนวน 20 ท่าน เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานสหกรณ์
ทางด้านบริหารจัดการ การให้บริการด้าน IT การให้การศึกษาและฝึกอบรม และด้านสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม โดยเข้าศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนเกียมอเตอร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนจีนนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยน
ผู้น�ำสหกรณ์ไทย-เกาหลี ประจ�ำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของแต่ละสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการด�ำเนินงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (The Korean Federation of Community Credit
Cooperatives : KFCC) ท�ำหน้าที่เป็นสหกรณ์กลางในการก�ำกับดูแล
ให้ค�ำแนะน�ำทางการเงินแก่สหกรณ์ และควบคุมสภาพคล่องของ
สหกรณ์ ให้บริการด้านการประกัน การคุ้มครองเงินฝาก ให้การอบรม
และค้นคว้าวิจัยทางด้านสหกรณ์ ให้บริการและสนับสนุนทางด้าน IT
รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับสหกรณ์ตา่ งประเทศ
ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536
ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ข องทั้ ง สองประเทศ โดยเริ่ ม จากความร่ ว มมื อ ในการจั ด “โครงการแลกเปลี่ ย น
ผู้น�ำสหกรณ์ไทย-เกาหลี”
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ป ี 2536
จนถึงปัจจุบนั เป็นปีที่ 24 ซึง่ ประสบ
ความส�ำเร็จในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

โครงการเงินกู้พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี เฉลี่ยคืน

 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนในสหกรณ์ท่มี ีทุนด�ำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท

3.59

 โครงการสินเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

3.59
ตั้งแต่ 6 พ.ย. 60 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223 และ 226

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “ออมทรัพย์รับปีใหม่ ปี 2561”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...
วงเงิน
1
5
10
20

ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
12 เดือน
2.20
2.30
2.40
2.50

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.

ประเภทเงินกู้
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู ้ใช้บริการรายใหม่

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

3.90
3.78
3.80
3.69
3.70
3.59
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