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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่31 ฉบบัที ่379 เดอืนมกราคม 2562

News

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

คุ้มครองให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุน
กิจการของ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด2 ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่  
ชสอ. ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลให 
คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกท่าน มีสุขภาพสมบูรณ 
แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งในหนาที่การงานและกิจการสหกรณ ตลอดปีและตลอดไปนะครับ 

ขอใหท่านไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาของท่าน นําพาสหกรณ 
ท่านใหมีความกาวหนา มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และขอใหท่านเปนผูนําสหกรณโดยเปนที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิกดวย 
ปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ผมขอขอบพระคุณเปนอย่างสูงที่ท่านไดใหการสนับสนุนและใหความร่วมมือในกิจการ 
ของ ชสอ. ดวยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเปนการถือหุน การฝากเงนิ ซือ้ตัว๋สญัญาใชเงนิ รวมทัง้บรกิารสนิเชือ่กับ ชสอ. หรอืส่งบุคลากร 
สหกรณเขาร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่ ชสอ. จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ ของที่ระลึก จาก ชสอ.

สาํหรบัผลการดําเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 (เมษายน - พฤศจิกายน 2561) ระยะเวลา 8 เดอืน  
ชสอ. มีสินทรัพยรวม 125,354 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 1,170 ลานบาท และเมื่อถึงสิ้นปีบัญชีในเดือนมีนาคม 2562 คาดว่า 
จะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเปนผลมาจากที่สมาชิกใหการสนับสนุนและใหความเช่ือม่ัน  
ในการบริหารงาน ชสอ. เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอย่างแทจริง

ทายนี ้ผมขอเชญิชวนสหกรณมาลงทุนกบั ชสอ. ช่วงตอนรบัปีใหม่ ในต๋ัวสัญญาใชเงนิและเงนิฝากประจาํ “รุน่ออมทรพัย์ 
รบัปีกนุ” เพือ่การบรหิารเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสริมการออมใหกบัสมาชกิ โดยมอีตัราดอกเบีย้สูงสุด 12 เดือน 3.50% และ  
36 เดอืน 4.00% ซึง่จะเปดจาํหน่ายไปจนถงึวนัที ่5 เมษายน 2562 สหกรณใดสนใจติดต่อไดท่ีฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ  
109-110, 126-127 ครบั นอกจากนี ้ชสอ. ยงัมบีรกิารจดักระเชาสนิคาทีร่ะลกึ ชสอ. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใหกบัสหกรณสมาชิก  
สหกรณใดมองหาของขวัญในช่วงปีใหม่ ติดต่อไดที่ฝายธุรกิจเสริม ชสอ. ไดเลยครับ

ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกท่านดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีปีใหม่ 2562 ทุก ๆ ท่าน ครับ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



ชสอ. เข้าพบหน่วยงาน สวัสดีปีใหม่ 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายณฐกร แก้วดี กรรมการด�าเนินการ  
และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เขามอบกระเชาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
วันที่ 3 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายโอภาส  ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562



รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  
ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ พรอม 
ฝายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์  
อินทรชุมนุม ที่ ได รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ 
สามัญ ประจําปี 2561 และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแห่งประเทศไทย (สสท.)  
ชุดที่ 25 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงาน ชสอ.

ชสอ. แสดงความยินดี สสท.

ธนาคารกรุงเทพ สาขาส�านักงานธุรกิจราชเทวี 2 ธนาคารกสิกรไทย (ส�านักงานใหญ่)

ธนาคารกรุงไทย ส�านักธุรกิจสุรวงศ์

ธนาคารเข้าพบ ชสอ. สวัสดีปีใหม่

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562



รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “แนวโนมที่สหกรณจะประสบภาวะเงินลนระบบในอนาคต” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดย นายวิราช ป้อมบ้านต้า 

ประธานกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล กล่าวรายงาน และ ดร.ธานี ก่อบุญ รองประธานกรรมการ ชสอ. 

บรรยาย เรื่อง “องคประกอบของศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (CFF)” 

ในช่วงบ่าย เปนการจัดเสวนา เรื่อง “ทิศทางสู่การเปนศูนยกลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ” โดยวิทยากร  

รองศาสตราจารย์จฑุาทพิย์ ภทัราวาท จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร นายอ�านาจ อตัถโกวทิย์วงศ์ จากกรมส่งเสรมิสหกรณ  

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  

โดย ดร.ธานี ก่อบุญ รองประธานกรรมการ ชสอ. เปนผูดําเนินรายการ 

ชสอ. ในฐานะทีเ่ปนองคการระดบัประเทศของสหกรณออมทรพัย ไดตระหนกัถงึความสําคญัในการกําหนดทศิทางสูก่าร

เปนศูนยกลางทางการเงินของขบวนการสหกรณดังกล่าว การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

และแลกเปลี่ยนความรูระหว่างผูแทนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวของในการท่ีจะกําหนดทิศทางสู่การเปนศูนยกลางทางการเงิน 

ของขบวนการสหกรณต่อไป โดยมีผูเขาร่วมสัมมนา จํานวน 84 คน จาก 41 สหกรณ ณ สํานักงาน ชสอ.

สามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบไดที่ www.fsct.com

“ทิศทางสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน 

ของขบวนการสหกรณ์”

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562



คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร แกวดี

การรับสภาพหนี้

ตอนที่ 2

การรบัสภาพหน้ีทีห่ลายสหกรณมกัใชดาํเนนิการกบัสมาชกิผูกูทีผ่ดิชาํระหนีใ้นหลายวธีิการ ซึง่แต่ละวิธนีัน้มผีลท�าให้อายคุวาม
สะดุดหยุดลง เช่น สมาชิกผูกูทําหนังสือรับสภาพหนี้ไวกับสหกรณ หรือชําระหนี้บางส่วน หรือชําระดอกเบ้ีย หรือใหหลักประกันแก่ 
สหกรณ หรือกระทําการใด ๆ ของสมาชิกผูกูที่แสดงแจงชัดว่าสมาชิกผูกูยอมรับสภาพหนี้ วิธีการเหล่านี้สหกรณสามารถนํามาใช 
บังคับไดตามกฎหมายว่าสมาชิกไดยอมรับว่าเปนหนี้สหกรณจริงทั้งสิ้น

ค�าถามที่มักเจอบ่อย ๆ 
ข้อท่ี 1 การรับสภาพหนี้เป็นการแปลงหนี้ใหม่หรือไม่ เพราะอาจมีผลต่อการตัดสินใจนําคดีสู่ศาล ค�าพิพากษาที่ 8/2522 

หนังสือรับสภาพหนี้เงินกูและขอผ่อนชําระ ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เพราะไม่มีการเปลี่ยนตัวเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือสาระสําคัญแห่งหนี้ 
หนี้ตามสัญญากู้จึงไม่ระงับ สัญญาจึงเปนการประกันหนี้เงินกูยังไม่สิ้นผล

ขอสังเกตจากคําพิพากษาดังกล่าว เห็นไดว่าแมสมาชิกผูกูจะมาทําสัญญาสภาพหนี้ไวกับสหกรณก็มีผลเพียงใหอายุความสะดุด
หยดุลงเท่าน้ัน ไม่เปนการแปลงหนีใ้หม่ ทีจ่ะทาํใหสญัญากูเดมิระงบั สญัญาคํา้ประกนัไม่ว่าบคุคลหรอืหลกัทรพัยทีน่าํมาเปนหลกัประกัน
การกูยืมจึงไม่ระงับ ดังนั้นสหกรณจึงมีสิทธิเลือกเพียงสมาชิกผูกู ผูคํ้าประกัน ไดตามสัญญากูเดิมหรือตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็ได

ค�าถามที่ 2 การท่ีญาติพี่นองของสมาชิกผูกูทําหนังสือรับสภาพหนี้แทนสมาชิกผูกู มีผลอย่างไร ค�าพิพากษาท่ี 5303/2545  
การรับสภาพหน้ีเปนการทีลู่กหนีร้บัสภาพต่อเจาหนีว่้าจะชําระหนีใ้ห ดงันัน้ การทีจ่�าเลยซึง่เป็นบคุคลภายนอกซึง่ไม่ไดเปนลกูหนีผ้กูพัน
ในตอนเขาชําระหนี้ของ พ. ต่อโจทก จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้ แต่ที่จําเลยทําใหโจทกเปนสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญากระทําผิด
จริยธรรมความสมัครใจ เมื่อไม่ชอบต่อกฎหมายย่อมยุติการใชบังคับได

สรุปค�าพิพากษา ถาญาติพี่นองของสมาชิกผูกูมาทําสัญญาใช้หนี้แทนสมาชิกผูกู สัญญานั้นใชบังคับไดตามกฎหมาย
ค�าถามที่ 3 การที่สมาชิกผูกูตาย ญาติของสมาชิกมาทําหนังสือยอมรับชําระหนี้สินต่าง ๆ แทน จะมีผลอย่างไร ดูค�าพิพากษาที่  

1393/2526 จําเลยเปนเพียงทายาทโดยธรรม แมจําเลยจะทําหนังสือยอมรับชําระหนี้สินต่างของผูตายใหแก่โจทกจนครบถวนก็ตาม 
แต่ความรับผิดของจําเลยในฐานะทายาทเกี่ยวกับหนี้สินของผูตาย ไม่จ�าต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตกทอดใดก็ตาม จ�าเลยจึง
ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว

จากคําพิพากษาดังกล่าว เปนอุทาหรณใหสหกรณต่าง ๆ ว่าทายาทของสมาชิกผูตายมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินสมาชิก 
ผูตายเพียงใด

สุดทาย มีขอสังเกตเรื่องการรับสภาพหนี้ที่สหกรณตองรู
1. การรับสภาพหนี้ตองกระทําก่อนที่หนี้จะหมดอายุความ
2. จะตองมีหนี้เกิดขึ้นอยู่ก่อนแลว จึงจะรับสภาพหนี้ได
3. ตองเปนกรณีที่ลูกหนี้ไดทําการรับสภาพหนี้ต่อเจาหนี้เท่านั้น
4. การรับสภาพหนี้มีผลเพียงทําใหอายุความสะดุดหยุดลง และเริ่มนับอายุความใหม่ตามอายุความเดิมที่รับสภาพหนี้
ผูบริหารสหกรณตองทําความเขาใจในเรื่องอายุความการกูยืมในสหกรณดวย ซึ่งการผ่อนชําระหนี้งวด ๆ แบบสหกรณมี 

อายุความ 5 ปี นับแต่วันที่ผิดนัดชําระหนี้

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562



เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก จัดอบรมพัฒนาคุณภาพสมาชิกสหกรณ โดยแบ่งงบประมาณไปตามจังหวัด 
ในเขตพื้นที่ฯ ซ่ึงมีสหกรณเสนอโครงการมายังเขตพื้นท่ี ท้ังหมด 3 โครงการ 3 สหกรณ ซ่ึงการจัดโครงการ คร้ังท่ี 2 โดย สหกรณ 
ออมทรัพยสาธารณสขุจังหวดัจนัทบรุ ีจาํกดั ในชือ่โครงการตัดเยบ็ผาถงุฝาย หรอืกระโปรงไทยจติรลดา ระหว่างวนัที ่15 - 16 ธนัวาคม 2561  
ณ สํานักงาน สอ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จก. มีสมาชิกสหกรณที่อยู่ใน จ.จันทบุรี มาร่วมอบรมฝึกวิชาชีพกว่า 50 คน

เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก จัดสัมมนา การบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานสารบรรณหนังสือ 
สหกรณออมทรัพยอย่างมืออาชีพ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปดการสัมมนา
และบรรยายพิเศษ พรอมมอบงบประมาณสนบัสนนุตามแผนงานของเขตพืน้ที ่จาํนวน 200,000 บาท และมนีายสถติย์ชยั วรานนท์วนชิ 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่ ร่วมใหการตอนรับ มีผูเขาร่วมการสัมมนากว่า 100 คน กว่า 45 สหกรณ ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 
2561 ณ หองประชุมกนกรัตน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณตามเกณฑมาตรฐานการบริหาร
จัดการสหกรณออมทรัพยของ ชสอ.” โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปด  
พรอมดวย นายณฐกร แก้วดี ประธานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ  
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ กรรมการด�าเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง และมีนายโชคดี คลังจันทร ์ 
ประธานเขตพ้ืนทีส่หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ร่วมใหการตอนรบั ระหว่างวันที ่15 - 16 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมกระบ่ีรอยลั อ. เมอืง  
จ.กระบี่ จํานวนผูเขาร่วม 130 คน จาก 37 สหกรณ

8 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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กิจกรรมเขตพื้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้



นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการด�าเนินการ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์  

รองผู้จดัการใหญ่ส�านกับรหิารงาน พรอมดวยฝายจดัการ ชสอ. ใหการตอนรับ  

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ�ากัด โดย นายวินัย นิยโมสถ  

ไดนําคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และฝายจัดการของสหกรณ เขาศึกษาดูงาน  

ชสอ. ดานงานระบบการประชุมแบบ Paperless เพื่อเปนการลดข้ันตอน 

และตนทุนในการจดัทําเอกสาร เม่ือวันท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ณ สํานกังาน ชสอ.  

นนทบุรี

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 

ปิติปัญญา กรรมการด�าเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ เขาพบนายโชคดี ออสุวรรณ 

ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เพื่อเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนประสบการณในดานสหกรณ 

และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนประโยชนต่อการพัฒนาสหกรณ เช่ือมโยงเครือข่ายช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ  

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงาน ชสท. กรุงเทพฯ

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ�ากัด  เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

ชสอ. เยี่ยมเยือนขบวนการสหกรณ์
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รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ดร.ธานี ก่อบุญ รองประธานกรรมการ  
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานส่ือสารองค์การ นายสมชาย รัตนอารี  
กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ 
ชสอ. ร่วมงานและแสดงความยินดี “วันเครดิตยูเนี่ยนสากล” ครั้งที่ 19  
ประจําปี 2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะท�างานรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) เปนประธานเปดงาน  
“วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจําปี 2561” ครั้งที่ 19 ประจําปี 2561 ซึ่งมีสมาชิกสหกรณเครดิตจากทั่วประเทศกว่า 10,000 คน  
ร่วมงาน และมีการหมุนเวียนกันจัดงานไปตามภูมิภาคแต่ละสาขาทั่วประเทศทั้งหมด 6 สาขา รวมพลังความสามัคคี ร่วมแรง  
ร่วมใจของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่สามารถรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยยึดเอาวิธีการสหกรณมาเปน 
แนวทางในการแกไขปญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม และยงัมกีารส่งมอบธงใหทางเครดติยเูนีย่น สาขาทางภาคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เปนเจาภาพในปีต่อไป

“ตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแงงแบ่งปัน สานสัมพันธ์ 

วันเครดิตยูเนี่ยนสากล” ครั้งที่ 19 ประจ�าปี 2561

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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คณะผูนําสหกรณจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
(Korean Federation of Community Credit Cooperative: KFCC) นําโดย MR. CHO 
KANG YOUNG, Deputy Director พรอมดวยคณะ จํานวน 20 คน เขาศึกษาดูงานกิจการ 
สหกรณออมทรัพยในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2561

ภาคเชาวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะผู นําสหกรณจาก KFCC  
เขาเยี่ยมชมสํานักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ  
พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการดําเนนิการ  
และฝายจัดการ ร่วมใหการตอนรับ พรอมบรรยายเกี่ยวกับภาพรวม
ของขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย และการบริหารงานของ ชสอ. 

จากนั้นภาคบ่าย ไดเดินทางเขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย 
การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด โดยรับฟงเกี่ยวกับ 
การบริหารงานทั่วไปและการใหบริการธุรกรรมออนไลนแก่สมาชิก  
โดยมี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ประธานกรรมการ พรอมดวย 

คณะผูบรหิารสหกรณออมทรพัยการไฟฟาฝายผลติแห่งประเทศไทย จาํกดั ใหการตอนรับ
และแลกเปลี่ยนขอซักถามร่วมกัน

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะไดเดินทางเขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย 
ครูเชียงราย จํากัด โดยมี นายวิราช ป้อมบ้านต้า ประธานกรรมการ พรอมดวย 
คณะผูบริหารและฝายจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ใหการตอนรับ  
โดยไดเตรียมการบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และเตรียมการตอนรับไวอย่างอบอุ่น

ชสอ. และ KFCC ไดจดัโครงการแลกเปลีย่นผูนาํสหกรณระหว่างประเทศขึน้เปนประจําทกุปีตามขอตกลงสัญญาทวภิาคี 
เม่ือวนัที ่22 กนัยายน 2536 ปจจบุนัโครงการดําเนินมาเปนปีที ่25 นบัเปนเกยีรติทีค่ณะผูนาํสหกรณของ KFCC มาศึกษาดงูาน  
ชสอ. และสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งส่งเสริมงาน  
สหกรณออมทรัพยใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ทั้งในดานการศึกษา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนขอมูลข่าวสาร

คณะผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 
เข้ำศึกษำดูงำนกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 ดร.สมนกึ บญุใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ พรอมดวย  
นางอัจฉรา ภกัดณีรงค์ รองผูจ้ดัการใหญ่ส�านกับรหิารงาน ชสอ.  มอบกระปุกออมสนิ 
ใหกับนายบุญเทียน ค�้าชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

เพ่ือสนบัสนนุการจัด “โครงการมอบทุนการศกึษาและช่วยเหลือเดก็นกัเรยีน 
ในทองถิน่ชนบท” ณ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง หมูบ่านโคกคลาย  
ตาํบลบ่อโพธิ ์อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก รวมทัง้โรงเรยีนต่าง ๆ  ในอาํเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  4 - 6  ธันวาคม 2561 เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็ก ๆ   
รูจักการออม

นายวีระพงศ์ ครูส่ง ประธานกรรมการ ผศ. ดร.วสันต์ บุญลิขิต รองประธาน
กรรมการ พรอมดวยกรรมการและเจาหนาทีส่หกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล จํากัด ร่วมกิจกรรม โครงการ “โยธา ราชมงคลธัญบุรี ปลูกป่า รักษ์น�้า  
รักแผ่นดิน” กับภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ อ่างเก็บนํ้าคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ 
จ.ฉะเชงิเทรา และขอบคุณเครอืข่ายสหกรณ นายสมเดช ใหม่ยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์เสริมสุข จ�ากัด และนายไตรรงค์ นาคสมุทร์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท 

เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ที่ใหการสนับสนุนนํ้าอัดลม est และน้ําดื่มคริสตัล ในกิจกรรม 

ครั้งนี้เช่นกัน

กิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR)

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR



รับสั่งท�ำสินค้ำของที่ระลึกเฉพำะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ำยธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122 

สั่งซื้อสินค้ำได้ที่  
www.fsctshop.lnwshop.com

 ชุดกิ๊ฟเซตกระบอกเก็บอุณหภูมิ + แก้ว  
 ราคา  350 บาท

 กระเป๋าหิ้วทรงตั้ง มี 2 ลาย
 ราคา  120 บาท

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 เดือนมกราคม 2562




