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ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
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	 	 4.6	 ก�าหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�า้ประกัน	ประจ�าปี	2562

	 	 4.7	 คัดเลือกผู้สอบบัญช	ีประจ�าปี	2562
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 	 5.1	 รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 	 	 สถาบัน	หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิก

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 8  มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด2 ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ฉบับนี้	ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า	ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าป	ี2562	ในวันเสาร์ 

ที	่8	มถินุายน	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องรอยลั	จูบลิี่	บอลรมู	อาคารชาเลนเจอร์	ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี	ผมขอเชิญสหกรณ์สมาชิกโปรดแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ไปยัง	ชสอ.	ตามก�าหนด	ซึ่ง	ชสอ.	จะรับผิดชอบค่าพาหนะ

เดนิทาง	และค่าลงทะเบียนของผูแ้ทนสหกรณ์	สหกรณ์ละ	1	ท่าน	และให้สทิธผิูเ้ข้าสงัเกตการณ์ฟรี	1	ท่าน	ในส่วนค่าลงทะเบียน	 

ซ่ึงในปีนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ	 1	 ต�าแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการในเขต	 8	 ต�าแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการ 

นอกเขต	1	ต�าแหน่ง	และผู้ตรวจสอบกิจการ	3	ต�าแหน่ง

การด�าเนนิงานของ	ชสอ.	ตลอดปีทีผ่่านมา	คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่46	ได้บรหิารงานตามนโยบายโดยยดึหลกัการ 

และอุดมการณ์สหกรณ์	 ส่งผลให้	ณ	สิ้นปีบัญชี	 2561	 (ณ	วันที่	 31	มีนาคม	2562)	ชสอ.	มีจ�านวนสมาชิก	 1,093	สหกรณ์	 

มีสินทรัพย์รวม	133,289	ล้านบาท	และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�าไรสุทธ	ิ1,712	ล้านบาท

ชสอ.	ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร	“การเงนิ	การบญัช	ีและการบรหิาร	ส�าหรบักรรมการด�าเนนิการ	และผูจ้ดัการสหกรณ์”	 

รุ่นที	่2	ระหว่างวันที่	18	-	20	และวันที่	24	-	27	เมษายน	2562	รุ่นที	่3	ระหว่างวันที่	9	-11	และวันที่	15	-	18	พฤษภาคม	

2562	ณ	ส�านกังาน	ชสอ.	จงัหวดันนทบรุ	ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารมคีวามรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน	การบญัช	ีการบริหาร

จัดการสหกรณ์	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและก�ากับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถประยุกต ์

ธรรมาภิบาล	และศีลธรรม	คุณธรรม	และจริยธรรม	ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี	้ ชสอ.	 ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	

มาอย่างต่อเน่ือง	โดยในปีน้ี	ชสอ.	ได้ด�าเนนิการสนบัสนนุการสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านดงตาหวาน	อ�าเภอกุดข้าวปุ้น	จังหวัดอุบลราชธานี	เป็นจ�านวนเงิน	550,000	บาท	ทั้งนี	้ชสอ.	ยังร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ในจังหวัดอุบลราชธาน	ีสนับสนุนทุนด�าเนินงานเริ่มต้นกิจกรรมสหกรณ์ฯ	จ�านวนเงิน	45,000	บาท	และได้จัดพิธีส่งมอบอาคาร

กิจกรรมฯ	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



ส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียน ตชด.

บ้านดงตาหวาน

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย 
นายต่อศักด์ิ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารฯ	 น�าคณะกรรมการสื่อสารองค์การและ 
ฝ่ายจัดการ	 ชสอ.	 ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านดงตาหวาน	ต�าบลแก่งเค็ง	อ�าเภอกุดข้าวปุ้น	จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการ 
ต�ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2	 เป็นผู้แทนกองก�ากับ 
ต�ารวจตระเวนชายแดน	 ที่	 22	 รับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์	 และมี ร.ต.ต.หญิง  
สุธาสินี เสริมสุข ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน	พร้อมด้วยผู้แทนจากสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี	 สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี	 ผู้น�าชุมชน	 และ 
ชาวบ้านดงตาหวาน	ร่วมให้การต้อนรับกว่า	150	คน	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562

ชสอ.	 ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2549	จนถึงปัจจุบัน

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562



โดยในปีนี้	 ชสอ.	 ได้ด�าเนินการสนับสนุนการสร้าง
อาคารกจิกรรมสหกรณ์ศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านดงตาหวาน	 เป็นจ�านวนเงิน	 550,000	 บาท	 พร้อม 
มอบทุนด�าเนินงานเริ่มต้น	 จ�านวนเงิน	 15,000	 บาท	 และ
อุปกรณ์การเรียน	จ�านวนเงิน	10,000	บาท

นอกจากนี้	 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
ยังได้ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม	 รวมเป็นเงิน	 45,000	 บาท	
พร้อมอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับให้นักเรียนท�ากิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนต่อไป

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562



ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ประวัติของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
•	 ค.ศ.	1990	-	1992	 ฟื้นฟูขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
•	 ค.ศ.	1993	 อนุมัติแถลงการณ์	Suzdal	เพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
•	 ค.ศ.	1994		 ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศรัสเซีย	(RCUL)
•	 ค.ศ.	2015	 ครบรอบ	150	ปีของการก่อตั้งขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
•	 ค.ศ.	2018	 ครบรอบ	25	ปีของการฟื้นฟูตั้งแต่ยุค	1990s	ปีของศตวรรษที่ผ่านมา

กรอบกฎหมาย
•	 ค.ศ.	2001	 กฎหมายชุมนุมสหกรณ์	เรื่อง	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อผู้บริโภค
	 	 (เลิกใช้แล้ว)
•	 ค.ศ.	2009	 กฎหมายชุมนุมสหกรณ์ฉบับปัจจุบัน	เรื่อง	ความร่วมมือด้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ระดบัที่ 1

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ทั้งสิ้น 1,448 แห่ง 
(สมาชิกของ SRO)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 758 แห่ง  
ซึ่งมีสินทรพัย์ 15 ล้านรูเบิล  
(ประมาณ 7.27 ล้านบาท)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 697 แห่ง  
ซึ่งมีจำ�นวนของสมาชิก  
น้อยกว่า 200 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 590 แห่ง  
ซึ่งมีจำ�นวนของเจำ้าหน้าที่ 2 คน

หน่วยงานอาสาสมคัร
(สมาคม สหภาพต่าง ๆ)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ระดบัที่ 2

องค์กรก�กบัดูแลด้วยตนเอง
(SRO) หน่วยงานประกนัชีวิต

โครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก

รูปแบบปัจจุบันของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

โครงสร้างของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศรัสเซีย (RCUL)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 	 51	 แห่ง
สมาคม	 	 7	 แห่ง
องค์กรที่ก�ากับดูแลด้วยตนเอง	(Self-regulatory	organization:	SRO)	 1	 แห่ง
หน่วยงานประกันชีวิต	 	 3	 แห่ง

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562



ข้อมูลจัดท�าโดย	แผนกวิเทศสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปัจจุบัน
มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	รวมทั้งสิ้น	 2,138	 แห่ง	(ณ	วันที่	5	พฤษภาคม	2560)
•	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 1,448	 แห่ง	เป็นสมาชิกของ	SRO	คิดเป็น	67.73%
•	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 690	 แห่ง	ไม่ได้เป็นสมาชิกของ	SRO	คิดเป็น	32.27%
ณ ปี พ.ศ. 2559	 จ�านวนเงินให้กู้ยืม	50.4	พันล้านรูเบิล	(ประมาณ		24.42	พันล้านบาท)
	 	 สมาชิก	1,062	ล้านคน

แนวโน้ม ณ ปี พ.ศ. 2559
•	 จ�านวนรวมทั้งสิ้นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลดลง	14.6%
•	 จ�านวนสมาชิกลดลง	7.9%
•	 จ�านวนเงินให้กู้ยืมลดลง	7.4%

การตรวจสอบและการก�ากับดูแล
•	 ธนาคารแห่งประเทศรัสเซียเป็นนายทะเบียน
•	 องค์กรที่ก�ากับดูแลด้วยตนเอง	(9	SROs)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
•	 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินกู้
•	 เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
•	 เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงินในภูมิภาคต่าง	ๆ	ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจุดบริการทางการเงินหลัก
•	 เพื่อสร้างการบริการด้านสินเชื่อ
•	 เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน
•	 ในอดีต	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับการยกย่องให้เป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับเงินทุนการให้กู้ยืม
•	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงิน	ซึ่งแยกตัวออกมาจากสถาบันการเงินทั่วโลก
•	 ใช้ประโยชน์กับตลาดการเงินในการท�าลายระบบผูกขาดของธนาคารขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
•	 สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ผู้เข้าแข่งขันในตลาดเงิน	(การก�ากับดูแลและทุนส�ารอง)
•	 สร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาและขยายสัดส่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
•	 เพื่อสนับสนุนสิทธิของสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

พันธมิตรระหว่างประเทศ
•	 เป็นสมาชิกของสภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก	(World	Council	of	Credit	Unions:	WOCCU)
•	 ให้ความร่วมมือกับสมาพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระดับประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน
•	 จัดกิจกรรมระดับนานาชาติต่าง	ๆ	(การประชุม	การสัมมนา	และการพบปะกันของยุโรปและฝั่งตะวันออก)
•	 เข้าร่วมในโปรแกรมพันธมิตรระหว่างประเทศ
•	 จัดโครงการแลกเปลี่ยน
•	 จัดตั้งกลุ่มผู้แทนรัสเซียเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระดับโลก

สมาชิก สมาคม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สถาบนัอื่น ๆ

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ.
ศึกษาดูงาน
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แสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารส�านักงาน สอ.เสมาหนองคาย จก.

กระทรวงการเกษตรแห่งประเทศเนปาล : APRACA

สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.

เมื่อวันที	่ 2	 เมษายน	2562	รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สมนึก  
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ	ร่วมให้การต้อนรับสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชีย 
และแปซิฟิก	 (Asia-Pacific	 Rural	 and	 Agricultural	 Credit	 Credit	 Association:	 APRACA)	 น�าคณะเจ้าหน้าที ่
ระดับสูงของกระทรวงการเกษตรแห่งประเทศเนปาล	จ�านวน	7	คน	 โดยมี	Mr. Janardan Dev Pan ผู้อ�านวยการ  
เป็นหัวหน้าคณะ	เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของ	ชสอ.	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

เมื่อวันที	่19	เมษายน	2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	 
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์  
รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน	 และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ให้การต้อนรับนายประยุทธ์ แก้วอาษา ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล�าภู จ�ากัด	และคณะ	จ�านวน	26	คน	เข้าศึกษาดูงาน	ชสอ.	เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์	 และเพื่อเสริมสร้าง	 เรียนรู้	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของ	 ชสอ.	 ไปใช้ 
ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ	ต่อไป	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	นนทบุรี
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ครบรอบ 42 ปี สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.

แสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารส�านักงาน สอ.เสมาหนองคาย จก.

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู ้ จัดการใหญ่ ชสอ.	 ร ่วมพิธีสงฆ ์และ 
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด	 เนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนา	ครบรอบ	42	ป	ีเมื่อวันที่	29	มีนาคม	2562	ณ	ส�านักงาน	 
สอ.ศธ	จก.	ชั้น	3	เขตดุสิต	กทม.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จก.	เริม่จดัตัง้เมือ่วนัที	่29	มนีาคม	 
2520	โดยท่านสมาน แสงมล ิเป็นผูก่้อตัง้	มทีนุเรอืนหุน้	จ�านวน	83,540	บาท	 
มีสมาชิก	ณ	ขณะนั้น	จ�านวน	656	คน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	สหกรณ	์ 
จัดตั้งมาครบ	42	ปีแล้ว	มีทุนด�าเนินงาน	จ�านวน	14,119.19	ล้านบาทเศษ	 
มีสมาชกิจ�านวน	16,291	คน	เพิม่ขึน้	29	เท่า	มสีมาชกิสมทบ	จ�านวน	1,576	คน	 
มีทุนเรือนหุ ้น	 จ�านวน	 5,230	 ล้านบาทเศษ	 เงินรับฝากจากสมาชิก	
จ�านวน	 6,893	 ล้านบาท	 เงินให้กู้แก่สมาชิก	 7,533	 ล้านบาท	 มีทุนส�ารอง	 
จ�านวน	579	ล้านบาท

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จก.	 เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่	 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น	31	คน	มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ด�าเนินการจัดท�าระบบ	Billpayment	
และสามารถดูข้อมูลต่าง	ๆ	ATM	Online	ผ่านมือถือ	พร้อมทั้งปริ้นใบเสร็จ
ประจ�าเดือนผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการ
สื่อสารองค์การ	 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย	 จ�ากัด	 เมื่อวันที	่ 
29	มีนาคม	2562	ณ	ส�านักงานสหกรณ์ฯ	ต�าบลหนองกอมเกาะ	อ�าเภอเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย

สอ.เสมาหนองคาย	 จก.	 ก่อต้ังเมื่อวันที่	 20	 พฤษภาคม	 2538	 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 และคณะครูสังกัด 
กรมสามัญเดิม	มีสมาชิกเริ่มแรก	153	คน	ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก	8,441	หุ้น	เป็นจ�านวนเงิน	84,410	บาท	วันที	่22	พฤษภาคม	 
2538	 สหกรณ์ฯ	 ได้ย่ืนค�าขอจดทะเบียนสหกรณ์	 วันท่ี	 14	 มิถุนายน	 2538	 นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้กับสหกรณ์ฯ	 และ 
ได้ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2538	ณ	 หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร	 โดยใช้อาคารของโรงเรียน 
เป็นส�านักงานชั่วคราว	 ต่อมาได้ย้ายส�านักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคายมาเปิดส�านักงานชั่วคราวอยู่ที่ชั้น	 2	 ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย	จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

สหกรณ์ฯ	 เริ่มด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ	 เมื่อวันที่	 28	กรกฎาคม	2538	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	
ระเบียบ	มติ	สร้างความมั่นคง	เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง	จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ	1,746	คน	สมาชิกสมทบ	242	คน	รวม	1,988	คน	 
มีทุนเรือนหุ้น	744,297,790.00	บาท	

ในวาระการประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	 ท่ีประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้	 สอ.เสมาหนองคาย	 จก.	 จัดซื้อที่ดินและ 
ด�าเนินการก่อสร้างส�านักงานเป็นของตนเอง	และได้ด�าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2561	แล้วเสร็จในวันที่	28	กุมภาพันธ์	
2562	 ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายและส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายออกแบบอาคารส�านักงานและอนุมัติให้วิศวกรมาดูแลควบคุม 
การก่อสร้างอาคารส�านักงานจนแล้วเสร็จ



ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ  

และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 

วันที่	 18	 เมษายน	2562	ชสอ.	จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร	 “การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส�าหรับ
กรรมการด�าเนินการ และผู ้จัดการสหกรณ์” รุ ่นที่ 2  
โดยได้รับเกียรติจาก	 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบด ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ	 
โดยมี	 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่าวให้การต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมสมัมนา

หลกัสตูร	“การเงนิ การบญัช ีและการบรหิาร ส�าหรบั
กรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์”	 เป็นหลักสูตร 
ท่ีจัดข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 7	 มีนาคม	 2560	 
เหน็ชอบแนวทางการปฏรูิประบบการบริหารจัดการ	และก�ากบั
ดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์	 และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 
ให้มกีารก�ากบัดแูลทางการเงนิในแนวเดยีวกบัสถาบันการเงนิ	
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ในด้านธรรมาภิบาล	 กระทรวงการคลังได้
ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์
ที่มีสินทรัพย์มากกว่า	 5,000	 ล้านบาท	 จ�านวน 
ไม่น ้อยกว่า	 3	 คน	 และผู ้จัดการต้องมีความรู	้ 
ความเชีย่วชาญด้านการเงนิ	การบญัช	ีและการบรหิาร 
จัดการ

ชสอ.	ได้ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั	สนันบิาตสหกรณ์	ชมุนมุสหกรณ์อืน่	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ร่วมกนัจัดหลักสตูรดงักล่าว 
ขึน้มา	วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูบ้รหิารสหกรณ์มคีวามรูค้วามเข้าใจในด้านการเงนิ	การบญัช	ีการบริหารจดัการสหกรณ์	สามารถน�าไป 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและก�ากับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562



ประชุมใหญ่
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้

ประชุมใหญ่
สอ.สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จ�ากัด

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  

วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	 เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2561	 

เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.ภาคใต้	 พร้อมด้วย	 

นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยต�ารวจเอก สุวิทย์  

มากด้วง กรรมการในเขตพืน้ที ่นายปรชีา ดลุยการณัย์ ที่ปรึกษา ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ 

รองผูจ้ดัการใหญ่ สถาบนัพัฒนาบคุลากรและความมัน่คงสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยม	ีนายโชคด ีคลงัจนัทร์ ประธานกรรมการ 

เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิก	 เพื่อรับทราบการด�าเนินกิจการ	 งบประมาณ	 

และเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นท่ี	 โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วม	 63	 คน	 35	 สหกรณ์	 เมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2562	 

ณ	ห้องประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่	6	เมษายน	2562	รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติ 

ในการประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล	 จ�ากัด	 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สมาชกิ	ชสอ.	ในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงเข้าร่วมงาน	ภายในงานยงัมกีารจับฉลากและมอบรางวลัให้กบัสมาชกิของสหกรณ์ฯ	ณ	บรเิวณสโมสร 

โรงอาหาร	บริษัท	สหกิจวิศาล	จ�ากัด	จังหวัดสระบุรี



สอ.สิทธิพร แอสโซซิเอท จ�ากัด สอ.กระทรวงคมนาคม จ�ากัด

สอ.ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ากัด สอ.ไทยซซูกูิมอเตอร์ จ�ากัด

สอ.อัมรินทร์ทวีสุข จ�ากัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ช.ส.ค.) 

ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก

เมื่อวันที่	27	เมษายน	2562	ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.	ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2562	ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ช.ส.ค.)	 โดยมี	พลเรือเอก ศักด์ิสิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื่น	ๆ	ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เป็นประธานในพิธีเปิด	และมอบโล่
เกียรติคุณแด่คณะกรรมการด�าเนินการ	และคณะผู้ตรวจสอบกิจการที่หมดวาระการด�าเนินงานในปี	2561	โดยนายจรัล เอี่ยมส�าอางค์ 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1	ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการด�าเนินการ	กล่าวรายงาน

ช.ส.ค.	ในฐานะองค์กรกลางและผู้น�าของขบวนการเครดติยเูนีย่นทัว่ประเทศ	ซึง่มบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและให้บรกิารทางการเงนิ	 
สวัสดิการ	และให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ช.ส.ค.	 ได้ด�าเนินกิจการอย่างเป็นทางการ	 นับตั้งแต่วันจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 
เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2522	ซึ่งตรงกับ	“วันสหกรณ์แห่งชาติ”	ของทุกป	ีได้เวียนมาบรรจบครบ	40	ปี	ในปีนี้	และการจัดประชุมใหญ่ 
สามัญ	 ประจ�าปี	 2562	 ในครั้งนี้	 จึงเป็นการเฉลิมฉลองความส�าเร็จ	 ช.ส.ค.	 มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อม	เป็นการด�าเนนิการตามหลกัการสหกรณ์	ข้อที	่7	การเอ้ืออาทรต่อชมุชน	ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	และการแถลงผลการด�าเนนิงาน 
ทีผ่่านมา	ช.ส.ค.	มสีหกรณ์/กลุม่เครดิตยเูนีย่นสมาชกิทัว่ประเทศ	จ�านวน	1,098	แห่ง	สมาชิกรายบคุคลกว่า	1,240,640	คน	ทนุด�าเนนิงาน	 
จ�านวนกว่า	4,954	ล้านบาท	แบ่งเป็นหนี้สิน	จ�านวนกว่า	3,769	ล้านบาท	และทุนเรือนหุ้นกว่า	629	ล้านบาท	รวมทั้งผลก�าไร	จ�านวน	
กว่า	29	ล้านบาท	ณ	ห้องไดมอนด์ฮอลล์	(ชั้น	5)	โรงแรมเอเชีย	แอร์พอร์ท	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562



ชสอ. สืบสานประเพณี
สงกรานต์ 2562

สนับสนุนน�า้ดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการต�าบลบางสีทอง 

เมือ่วนัที	่9	เมษายน	2562	ชสอ.	ร่วมสืบสานประเพณไีทย	 
สรงน�้าพระ	 และรดน�้าด�าหัวขอพรผู้บริหาร	 ชสอ.	 เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

เม่ือวันที่	 11	 เมษายน	 2562	 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย	 
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน	 มอบน�้าดื่มให้กับ 
ศูนย์ปฏิบัติการต�าบลบางสีทอง	 เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ฯ	 ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ประจ�าจุดตรวจและบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต	์บริเวณจุดบริการสี่แยกบางสีทอง	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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CSR ออมทรัพยเ์พื่อสังคม

สอ.ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จก.
เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2562	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 โดยดาบต�ารวจ กษิด์ิเดช  วิชัยดิษฐ์   

ประธานกรรมการ	ร่วมกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ	มอบอปุกรณ์การปฏบิตังิานตามโครงการสนบัสนนุอปุกรณ์การปฏบิตังิาน 
ของข้าราชการต�ารวจ	 ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2561	 จ�านวน	 1,000,000	 บาท		 
ซ่ึงน�ามาจดัซือ้อปุกรณ์การปฏบัิตงิานของข้าราชการต�ารวจทกุหน่วยงาน	ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีรวมจ�านวน	36	หน่วย		ส่วนอปุกรณ์ 
ทีไ่ด้มอบให้	ประกอบดว้ย	เครือ่งคอมพวิเตอร์	เครือ่งปริ้นเตอร์	เครือ่งโทรสาร		กระดาษถา่ยเอกสาร		เสื้อสะท้อนแสง	กรวยยาง	 
กระบองไฟ	ป้ายหยุดตรวจ	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่จ�าเป็นตามความต้องการของหน่วยงานนั้น	ๆ

สอ.ต�ารวจภูธรสุรินทร์ จก.
ด้วยความอนุเคราะห์และห่วงใย	จากท่านคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ต�ารวจภธูรสรุนิทร์	จ�ากดั	ทีไ่ด้เลง็เหน็ถงึความทุม่เทและการปฏบิตัหิน้าที ่
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ประจ�าปี	 2562	 
จึงได้จัดท�าโครงการสนับสนุนมอบอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 2562	 โดยมี	 พันต�ารวจเอก สุจริต  
ปาณเล็ก รองประธานกรรมการ	 เป็นผู้น�าไปมอบให้ด้วยตนเอง	 เพื่อเป็นขวัญและ 
ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจต่อไป



 801184 กระเป๋าเสียบล้อลาก 
 ราคาใบละ 299 บาท

 890043 ถุงผ้าร่มพับเก็บ 
 ราคาใบละ  80 บาท

 802015 กระเป๋าชาวเวอร์  
 ราคาใบละ 150 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199  ต่อ 121, 122, 105, 106

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2562

จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่	พิเศษ	5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 383 เดือนพฤษภาคม 2562

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

เงินฝากประจ�าอัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111, 125-127

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

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

ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ ระยะยำว 4.38

เงินกู้ ระยะกลำง 4.12

เงินกู้ ระยะสัน้ 3.87

วงเงิน ระยะเวลำ 60 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

100,000 บำทขึ้นไป 3.80

“รุ่นพนูทรัพย์”


